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بــا کشــف گرافــن در ســال  ،2004روز بــه روز ،وجــوه جدیــدی از خــواص فوقالعــادهی
ایــن مــاده نمایــان می شــود .ضخامــت اتمــی ،اســتحکام بــاال و خــواص الکتریکــی عالــی،
قابلیــت باالیــی را بــرای کاربــرد ایــن مــاده در زمینههــای گوناگــون بــه وجــود آوردهانــد.
کامپوزیتهــای ایــن مــادهشــگفتانگیز حتــی میتواننــد در مــواردی کاربردهــای
جذابتــری را نســبت بــه گرافــن ،از خــود بــه نمایــش بگذارنــد .چارچوبهــای
اکســید گرافنــی ( )GOFیکــی از انــواع کامپوزیتهــای نویــن گرافنــی اســت کــه اخیــرا ً
توجــه محققــان را بــه علــت اســتحکام ســاختاری ،پایــداری فیزیکی-شــیمیایی ،ســطح
بــاال ،فضــای میانــی و ســاختمان متخلخــل ،بــه خــود معطــوف داشــته اســت .یکــی
از راههــای دســتیابی بــه ایــن مــاده نویــن ،ایجــاد پیوندهــای عرضــی کوواالنســی میــان
الیههــای اکســید گرافنــی بــا اســتفاده از عاملهــای گوناگــون پلیمــری اســت .کاربردهــای
گوناگونــی بــرای ایــن ســاختاردر زمینههــای غشــایی ،جــذب و ذخیرهســازی گاز،
فرایندهــای کاتالیــزوری و حتــی در باتریهــای ســدیم یونــی ،شناســایی شــده اســت.
دانشــمندان امیدوارنــد کــه بتواننــد بســیاری از مشــکالت زیس ـتمحیطی قــرن اخیــر را
بــا اســتفاده از قابلیتهــای  GOFبرطــرف ســازند.
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 1مقدمه
در قــرن حاضــر افزایــش جمعیــت جهانــی و گرمــای جهانــی
هــوا ،جامعــ ه بشــری را بــا بحرانهــای کمنظیــری در
حــوزهی آب و انــرژی مواجــه ســاخته اســت .امــروزه نیــاز
گســتردهی جهانــی بــه انــرژی ،بــا سوختهای فســیلی
تجدیدناپذیــر و غیــر زیســتمحیطی تأمیــن میشــود [.]1
همچنیــن در حــال حاضــر  1/1میلیــارد نفــر بــا کمبــود آب
آشــامیدنی مواجــه هســتند و بــر طبــق پیشبینیهــا وضعیــت
در دهههــای بعــدی حتــی بحرانیتــر نیزخواهــد شــد [.]2
ازای ـنرو اصــاح ســامانههای تصفیــه آب فعلــی و جایگزیــن
کــردن منابــع تأمیــن انــرژی ،نیــاز بــه اقــدام فــوری را طلــب
میکننــد .دانشــمندان برایــن باورنــد کــه شــاید راهحــل مســائل
زیسـتمحیطی در نســل جدیــد نانوســاختارهای کربنــی نظیــر
گرافــن ،اکســید گرافــن و کامپوزیتهــای آنهــا نهفتــه باشــد.
اکســید گرافــن هماننــد گرافــن ،مــادهای دوبعــدی اســت
کــه ضخامتــی اتمــی دارد و پهنــای آن بــه چنــد صــد
نانومترمیرســد [ .]3ایــن مــاده برخــاف گرافــن بــه علــت
حضــور گروههــای عاملــی اکســیژنداری نظیر:گروههــای
هیدروکســیل ،کربوکســیل ،کربونیــل و اپوکســی ،دارای
ی بیــش از گرافــن بــوده ،بــه علــت
خــواص جذبکنندگــ 
خاصیــت آبدوســتی ،پراکندگــی بهتــری از خــود در آب
نشــان میدهــد؛ همچنیــن بااصــاح شــیمیایی میتوانــد بــه
راحتــی عامل دار شــود [ .]1اکســید گرافــن درواقــع تک الیهای
از اکســید گرافیــت اســت کــه میتــوان آن را از ورقــه ورقــه
کــردن اکســید گرافیــت باروشهــای حرارتــی و مکانیکــی
مختلــف بــه دســت آورد [.]4
در ســالهای اخیــر مــواد پایــه اکســید گرافنــی بــه علــت
قابلیــت تغییــر فواصــل میان الیـهای بــه روش عامــل دار کــردن
بــه کمــک گروههــای شــیمیایی مختلــف و ایجــاد حفــرات
و ســطوح در دســترس بیشــتر ،توانایــی باالیــی را در بحــث
ذخیرهســازی گاز و فرایندهــای کاتالیــزوری بــه وجــود
آوردهانــد [ .]5میــزان تخلخــل و ســطح در دســترس میتوانــد
بـ ه آســانی بــا تغییــر فاصلـ ه میــان صفحـهای از طریــق جــای
دادن گونههــای مختلــف در میــان صفحــات و یــا اتصــال
کوواالنســی الیههــا بــا آمینهــا ،مــواد فعــال ســطحی و
گروههــای شــیمیایی مختلــف افزایــش یابــد [ .]6بهعنــوان
مثــال اتصــال عرضــی صفحــات اکســید گرافنــی باعاملهــای
دیایزوســیانات ( )Diisocyanateمیتوانــد ســطح ویــژه
اکســید گرافــن اولیــه را از  m2/g3بــه مقــدار  60الــی 170  m2/ g3
برســاند [ .]5چالــش اصلــی در ایــن نــوع ســاختارها حفــظ
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کــردن فضــای خالــی میــان الیههــای اکســید گرافــن اســت،
بهطوریکــه اصــاح ســاختاری و فاصلــه انداختــن میــان
صفحــات موجــب پــر شــدن فضــای تهــی میانــی آنهــا نشــود
[.]7
چنــدی اســت کــه ،اســید برونیک هــا ()Boronic Acid
بهعنــوان بلوکهــای ســاختمانی تطبیقپذیــر در ســاخت
انــواع ســاختارهای مولکولــی ،توجــه فوقالعــادهای را بــه خود
معطــوف داشــتهاند [ .]5ایــن موادتحــت شــرایط نهچنــدان
خشــن ،تمایــل باالیــی بــرای اتصــال گزینشــی بــه دی اُل هــا
( )Diolو تشــکیل پیوندهــای کوواالنســی اِســتِر بورونــات
( )Esterboronateدارنــد [ .]8اتصــال ســریع و پایــدار میــان
اســید بورونیک هــا و دی اُل هــا ،و تشــکیل اســتر بورونات هــا
میتوانــد زمینهســاز ســاخت نوعــی از مجموعههــای
مولکولــی برگشــتپذیر باشــد (شــکل  .]9[)1ایــن خــواص
گزینشــی و اتصــال آســان اســید برونیــک ،موجــب اســتفاده از
ایــن مــاده بهعنــوان بلوکهــای ســاختمانی در ســاختارهای
مولکولــی گوناگــون شــده اســت[.]8
بســیاری از چارچوبهــای اکســید گرافنــی نوعــی از مــواد
متخلخــل هســتند کــه توســط اتصــال الیههــای اکســید گرافنی
بــا واحدهــای خطــی اســید بورونیــک تشــکیل میشــوند
[ .]10ایــن واحدهــا میتواننــد در میــان الیههــای اکســید
گرافــن قرارگرفتــه ،بــا گروههــای هیدروکســیل روی ســطح
اکســید گرافــن واکنــش دهنــد .بدینصــورت چارچوبهــای
اکســید گرافنــی بــا حفراتــی ســهبعدی بــه وجــود میآینــد
(شــکل  .]1[ )2ایــن ســاختارها وابســته بــه ســاختمان
مولکــول انتخابــی و تراکــم آن ،میتواننــد حفــرات و ســطوح
در دســترس قابــل تنظیمــی داشــته باشــند [ .]10پایــداری
چارچــوب و ســطح در دســترس آن بهشــدت بــه نــوع و
طــول عامــل اتصالدهنــدهی عرضــی و دمــای ســنتز وابســته
اســت [ .]5مولکولهــای پلیمــری دیگــری نظیــر مونومرهــای
دی آمیــن( ،]12[)Diamineآلدهیدهــا [،]3درخت پارهــای پُلــی
(پروپیلنیمیــن)( ،]13[ )Poly(propyleneimine) Dendrimer
یدوبنــزن ( ]14[ )Iodobenzeneو دیایزوســیانات ها []15
بــرای اتصــال صفحــات اکســید گرافــن پیشــنهاد شــدهاند
[ .]11چارچوبهــای اکســید گرافنــی بــا توجــه بــه ســاختار
منحصربــه فردشــان میتواننــد در زمینههــای گوناگونــی
نظیــر جــذب و ذخیرهســازی هیــدروژن [ ،]5 ،11 ،16جــذب
دیاکســید کربــن [ ،]17فرایندهــای کاتالیــزوری [ ،]18تصفیــه
آب [ ]2و جاذبهــا [ ]19مورداســتفاده قــرار گیرنــد .در ایــن
پژوهــش ابتــدا بــه روشهــای دســتیابی بــه چارچوبهــای
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شکل 1فرایندبرگشتپذیراِستری شدن ( )Esterificationمیان اسید
بورونیک و یک نوع دی اُل [.]9

اکســید گرافنــی پرداختــه میشــود و ســپس کاربردهــای
مختلــف زیس ـتمحیطی ایــن مــاده در ســالهای اخیــر مــرور
میشــود.
 2فرایندهای ساخت GOF

 1-2ایجاد  GOFبه روش سالووترمال

 Srinviasو همــکاران ،نخســتین افــرادی بودنــد کــه توانســتند
در ســال  2010اولیــن چارچوبهــای متخلخــل اکســید
گرافنــی را بهصــورت موفقیتآمیــز ســنتز کننــد .ایشــان بــرای
ســاخت چارچــوب اکســید گرافنــی از روش ســالووترمال بهره
گرفتنــد و در ســاخت ایــن چارچــوب (،)GOF-14PDBA
از اکســید گرافــن کاهشیافتــه ( )rGoو پیونــد دهنده هــای
بهعنــوان
1,4-phenyldiboronic acid (14PDBA)i
عاملهــای ســتون ســاز ( )Pillarدر میــان صفحــات اکســید
گرافــن اســتفاده کردند.آن هــا ابتــدا درفرایندانجامگرفتــه،
اکســید گرافــن را بــه کمــک روش هامــر تهیهکــرده ،در ادامــه
پــس از واکنــش ســالووترمال اکســید گرافــن و اســید بورونیک
در محیــط متانــول ،توانســتند بهصــورت موفقیتآمیــزیGOF
را ســنتز کننــد [.]5 ،7
 Mercierو همــکاران نیــز بــرای دســتیابی بــه ســاختار
 GOFاز روش ســالووترمال اســتفاده کردنــد .ایشــان بهمنظــور

دســتیابی بــه چارچوبــی بــا باالتریــن ســطح ممکــن ،از
نســبتهای وزنــی مختلــف پیونــد دهنــده و اکســید گرافــن
اســتفاده کــرده ،تأثیــر مدتزمــان واکنــش ســالووترمال را
بــر روی ســطح ویــژه ســاختارهای بهدســتآمده مــورد
بررســی قــرار دادهانــد .آن هــا در ابتــدا پــودر اکســید گرافــن
را بــه روش هامــر تهیهکــرده ،در نســبتهای وزنــی مختلــف
( 1:3 ،1:1و  )1:6بــا پیــش مــادهی( ،)14PDBAدر محفظــه
واکنــش ضدزنــگ فــوالدی مخلــوط کردنــد و بــه آن مقــداری
متانــول افزودنــد .ســپس محفظــه واکنش،تحــت گاز نیتــروژن
بستهشــده و بــرای دورههــای زمانــی مختلفــی از  4الــی 96
ســاعت ،در دمــای  90°Cمــورد عملیــات حرارتــی قرارگرفتــه
اســت .در ادامــه بــرای جــدا کــردن پــودر از محلــول متانــول
باقیمانــده ،از دســتگاه ســانتریفیوژ اســتفاده کردنــد و DBA
واکنــش نــداده را بهوســیله شستشــو بــا متانــول از نمونــه
خــارج ســاختند ونمونــه نهایــی  GOFرا تحــت خــأ و در
دمــای محیــط بــه مــدت چنــد ســاعت خشــک کردنــد [.]11
 Haqueو همــکاران نیــز مشــابه  ،Srinviasاز روش
ســالووترمال و پیونددهنده هــای  14PDBAبــرای ســاخت
 GOFاســتفاده کردنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه به جــای متانــول،
دی متیــل فرمآمیــد ( )DMFرا بهعنــوان حــال انتخــاب
کردنــد .آن هــا ابتــدا پــودر اکســید گرافــن را بــا حــال N,N-
 )Dimethylformamide (DMFمخلــوط کــرده ،بــه مــدت
یــک ســاعت در حمــام فراصــوت قراردادنــد .متعاقب ـ ًا لیگانــد
آلــی  14PDBAرا پــس از یــک ســاعت بــه محلــول تعلیقــی
اولیــه افزودنــد .نســبت وزنــی لیگانــد آلــی افزودهشــده بــه
اکســید گرافــن یکبهیــک بــوده اســت .ســپس مخلــوط
بهدسـتآمده را در اتــوکالو ریختــه ،آن را در کــوره الکتریکــی
بــه مــدت چنــد ســاعت و تحــت دمــای  80°Cقراردادنــد.
در ادامــه نمونــه را بهمنظــور خــارج ســاختن لیگاندهــای

شکل  2شکلگیری چارچوب اکسید گرافنی توسط اتصال الیههای اکسید گرافن و واحدهای خطی دی-اسید برونیک [.]7
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شکل  3تصویر  SEMاز الف) اکسید گرافن ،ب) .]17[ GOF

واکنــش نــداده از محصــول نهایــی ،صاف کــرده ،چندیــن بــار
بهوســیلهی حــال  DMFشستشــو دادنــد .در نهایــت نمونــه
بهدســتآمده را بــرای حــذف  DMFبــه مــدت یکشــب در
متانــول غوطـهور ســاختند .محصــول نهایــی را نیــز بــه مــدت
یکشــب دیگــر تحــت دمــای  60°Cخشــک کردنــد .تصاویــر
میکروســکوپ الکترونــی نشــان میدهنــد کــه حتــی پــس از
اتمــام ایــن فرایندهــا ،ریزســاختارپولک ماننــد اولیــ ه اکســید
گرافــن کام ـ ً
ا حفــظ شــده اســت (شــکل .]17[)3
 Tranو همــکاران ،در مقال ـهای کــه در ســال  2017منتشــر
شــده اســت روش ســنتزی را بــرای ایجــاد نانوکاتالیــزور
کامپوزیتــی  GOFو نانــوذرات پاالدیــوم ،ارائــه کردهانــد ،آن هــا
در واقــع از ســاختار منحصربهفــرد  GOFو فضــای میانــی آن
بهعنــوان داربســتی بــرای میزبانــی از نانــوذرات پاالدیــوم بهــره
بردهانــد .ایشــان در ابتــدا  GOFرا طبــق روش ســالووترمال
 Srinviasو بــا همــان پیونددهنــده نــوع  ،14PDBAتهیهکــرده،
در ادامــه بــرای ایجــاد کامپوزیــت نانــوذرات پاالدیــوم و
 GOFاز تجزی ـ ه حرارتــی کلریدپاالدیــوم ( )PdCl2در حضــور
تولوئــن خشــک ( )Dry Tolueneاســتفاده کردنــد .آن هــا از
بــه کار بــردن هرگونــه عامــل کاهنــده و تثبیتکننــده پلیمــری
یــا مــاده فعــال ســطحی اجتنــاب کردنــد .در ادامــه ،نمونــه
 GOFاز قبــل تهیهشــده را بــا کلریدپاالدیــوم ،تحــت نیتــروژن
مخلــوط کــرده ،ســپس تولوئــن خشــک را بــه مخلــوط GOF
و کلریدپاالدیــوم افزودنــد و بــه مــدت چنــد ســاعت بــا نــرخ
هــم زدن ثابــت ،تحــت دمــای  80°Cقراردادند .مخلــوط را در
دمــای اتــاق خشــک کــرده ،توســط غشــای پلــی اتــر ســولفون
( ،)PESصــاف کردنــد و توســط دی اتیل اتــر ()Diethylether
شستشــو دادنــد .در انتهــا کامپوزیــت پاالدیــوم GOF-را
بهوسیلهخشــککن خــأ در دمــای  60°Cو در مــدت 8
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ســاعت بــه دســت آوردنــد .بــرای مقایســه ،نمونـهای دیگــر را
بــه همــان روش بــرای کامپوزیــت اکســید گرافــن و نانــوذرات
پاالدیــوم آمــاده ســاختند .تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی
عبــوری ( )TEMاز کامپوزیــت  Pd/GOFپراکندگــی مناســب
نانــوذرات در نمونــه را نشــان میدهــد ،درحالیکــه در
نمونــهی  ،Pd/Goکلوخــه شــدن نانــوذرات پاالدیــوم کامــ ً
ا
مشــهود اســت (شــکل  .)4همچنیــن توزیــع گســترد ه انــدازه
ذرات بــرای نمونــه ،Pd/Goحاکــی از پراکندگــی ضعیف ذرات
در ایــن نمونــه اســت .درواقــع  GOFبهطــور چشــمگیری
شــکلگیری و پراکندگــی نانــوذرات پاالدیــوم را کنتــرل کــرده
اســت و ازآنجاییکــه  GOFاساســ ًا خــود از الیههــای GO
تشــکیل شــده اســت ،ایــن تأثیــر چشــمگیر میبایســت ناشــی
از ســاختار بخصــوص GOFباشــد [.]18
 2-2ایجاد  GOFتوسط فرایند هیدروترمال

آقــای  Zhouو همکارانــش در ســال  ،2014طــی فراینــد
هیدروترمــال موفــق بــه ســنتز  GOFشــدهاند .آنهــا بــرای
ســاخت ایــن چارچــوب ،عاملهــای -1فنیــل بورونیــک
اســید ( )1PBAو -4کربوکســی فنیــل بورونیــک اســید
( )4CBPBAرا بهعنــوان پیونددهنده هــای میانــی الیههــای
اکســید گرافــن انتخــاب کردنــد .ایشــان ابتــدا اکســید گرافــن را
بــه روش هامــر تهیهکــرد و ســپس محلــول اکســید گرافــن را
بــا پیونددهنــده  1PBAو بهصــورت جداگانــه بــا 4CBPBA
مخلــوط کــرده ،در حمــام یــخ بــه مــدت چنــد دقیقــه تحــت
امــواج فراصــوت قراردادنــد.در ادامــه مخلوطهــا را بهمنظــور
انجــام فراینــد هیدروترمــال بــه داخــل اتــوکالو منتقــل کــرده،
در کــوره قــرار دادنــد .در نهایــت پــس از انجــام واکنــش،
محصــوالت  GOF-4CBPBAو  GOF-1PBAرا بــا موفقیــت
بــه دســت آوردنــد [.]6

مروری بر چارچوبهای نوین کامپوزیت پلیمری اکسید گرافن :سنتز و کاربردها

شکل  4تصاویر  TEMو توزیع اندازه ذرات :الف ،ب) کامپوزیت  Pd/GOFو پ ،ت) کامپوزیت .]18[ Pd/GO

 3-2ایجاد  GOFتوسط سامانهصافش تحتفشار

ســامانه صافــش تحــت فشــار (،)Pressurized Ultrafiltration
ابــزاری اســت کــه توســط آن تحتفشــار حــدود  2الــی
 ،20 barمحلــول رقیــق اکســید گرافــن را روی ســطح غشــای
فراصافشــی بــا متوســط اندازه حفــرات حــدود  0/1میکرومتری
بهصــورت الیــه بــه الیــه فشردهســازی کــرده ،درنتیج ـ ه ایــن
فراینــد ،فیلــم نــازک اکســید گرافنــی را بــه دســت میآورنــد
(شــکل  Hua .]20[)5و همــکاران بــرای ســنتز  GOFبــا
عاملهــای میانــی آلدهیــدی از ایــن ســامانه بهــره بردهانــد.

شکل  5طرح واره سامانهفراصافش تحتفشار [.]20

آن هــا در ابتــدا محلــول رقیــق اکســید گرافنــی بــا پراکندگــی
مناســب و یکنواخــت ایجــاد کــرده ،ســپس آلدهیدهــای
مدنظرشــان (گلوتارآلدهیــد ( ،)GTAگلیوکســال ( ،)GLXیــا
گلیوکســیلیک( ))GXAرا داخــل تعلیقــی رقیــق اکســید گرافــن
حــل کردنــد .در ادامــه توســط ســامانه غشــای پلــی کربناتــی
تحتفشــار ،پــس از جداســازی پســماندهای شــیمیایی و
عملیــات خشــککردن ،چارچوبهــای اکســیدگرافن-
گلیوکســیلیک اســید (،)GO-GXAاکســید گرافن-گلیوکســال
( )GO-GLXو اکســید گرافن-گلوتارآلدهیــد ( )GO-GTAرا
بــه ترتیــب بــه دســت آوردنــد (شــکل .]3[ )6
در اقدامــی دیگــر Hung ،و همــکاران بــه روشــی مشــابه
اقــدام بــه ســنتز  GOFکردنــد ومونومرهــای دی آمیــن را
بهعنــوان عاملهــای تشــکیل پیونــد کوواالنســی در بیــن
الیههــای اکســید گرافــن انتخــاب کردنــد .بهمنظــور ایجــاد
 ،GOFابتــدا اکســید گرافــن تهیهشــده بــه روش هامــر را
توســط مبــدل فراصــوت درون آب یونزدایــی شــده پراکنــده
ســاخته ،درنتیجــه تعلیقــی از آب و اکســید گرافــن تهیهکردنــد.
ســپس مونومرهــای اتیلــن دی-آمیــن( ،)EDAبوتیلندیآمیــن
( )BDAو پی-فنیلدیآمیــن ( )PPAرا بهصــورت جداگانــه
بــه ترتیــب بــرای ایجــاد ســه  GOFمختلــف ،اکســیدگرافن-
اتیلن دی آمیــن( ،)GO-EDAاکســیدگرافن-بوتیلندیآمین
( )GO-BDAو اکســیدگرافن-پلی فنیل دی آمیــن (GO-
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شکل  6الف) طرح واره ساختارهای  GOF(GO-GLX ، GO-GTAو

 .)GO-GXAهر یک از  GOFها با یک نوع آلدهید بخصوص عامل دار شده

( )PPDشــکل  ،)7در آب حــل کردنــد .در ادامــه هرکــدام
از تعلیقیهــای تهیهشــده از درون صافــی ا َ ِســتات ســلولزی
(( ))CA) Cellulose Acetateتحتفشــار ثابــت عبــور داده
شــدند .درنتیج ـهی ایــن امــر ،غشــای کامپوزیتــی از الیههــای
اکســید گرافنــی متصــل شــده بــا مونومرهــای دی آمیــن بــر
روی ســطح صافــی شــکل میگیــرد (شــکل  .)8درنهایــت
بهمنظــور افزایــش اتصــاالت عرضــی در میــان الیههــای
اکســید گرافــن ،غشــای کامپوزیتــی را بــه درون آون منتقــل
کردنــد [.]12

میشــود و صفحــات اکســید گرافنــی بــه علــت عــرض
زیادشــان نســبت بــه حفــرات غشــا در پشــت ســطح
بهصــورت الیهالیــه تجمــع کــرده ،خــود تشــکیل غشــای
اکســید گرافنــی را میدهنــد .ایــن روش بــه علــت ســادگی
فراینــد ،هزینــه پاییــن و ســهولت افزایــش مقیــاس ،بــرای
ســاخت غشــاهای گرافنــی در کاربردهــای مختلفــی نظیــر
تصفیــه و نمکزدایــی آب و ذخیرهســازی انــرژی ،مــورد
اســتفاده قرارگرفتــه اســت [ Feng .]21و همــکاران نیــز بــرای
ســاخت نوعــی غشــای تصفیــه آب  GOFبــا عاملهــای میانــی
 ،)PhenyleneDiisocyanate (PDI-1,4از روش صافــش
تحــت خــأ اســتفاده کردنــد .بــرای ایــن منظــور پــس از تهیـه
پــودر اکســید گرافــن طــی روش هامــر ،بــا ترکیــب اکســید

است .ب) ساختارهای مولکولی  GLX ، GTAو

 4-2ایجاد  GOFتوسط روش صافش خأل

در صافــش تحــت خــأ ،محلــول اکســید گرافنــی توســط
زیرالیــه غشــایی کــه بــه پمــپ خــأ متصــل گشــته ،تصفیــه

.]3[ GXA

شــکل  7طــرح واره ســاختار  GOو ســه نــوع غشــای کامپوزیتــی  GOF (GO-EDA ،GO-BDAو  ،)GO-PPDهــر یــک از  GOFهــا از طریــق
اتصــال عرضــی بــا مونومرهــای دی آمیــن  EDA ، BDAو  PPDتشــکیل شــده اســت[.]12
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شــکل  8تصاویــر  SEMغشــای کامپوزیتــی  GOو  ،GOFســطر اول :تصاویــر از ســطح ،ســطر دوم تصاویــر از ســطح مقطــع( .الــف و ث) :تصویــر فیلــم

 GOبــر روی ( ،CAب و ج) :تصویــر چارچــوب  GO-EDAبــر روی ( ،CAپ و چ) :تصویــر چارچــوب  GO-BDAبــر روی  CAو (ت و ح):
تصویــر چارچــوب  GO-PPDبــر روی .]12[ CA

گرافــن و محلــول  PDIدر حــال  ،DMFتعلیقــی همگنــی از
 GOFبــه دســت آورده ،در ادامــه باصاف کــردن تعلیقــی بــر
روی لولــ ه اکســیدآلومینیومی اصالحشــده بــا  ، PDIغشــای
 GOFرا بــه دســت آوردند (شــکل .]15[)9
 3کاربردهای GOF

 1-3صافش غشایی توسط GOF

در ســالهای اخیــر ،اکســید گرافــن توانایــی باالیــی را
بهعنــوان غشــای تصفیــه آب از خــود نشــان داده اســت .در
ســال  Neir ،2012و همــکاران مشــاهده کردنــد کــه غشــای
اکســید گرافنــی ،بخــارآب را از خــود عبــور داده ،میتوانــد

جلــوی عبــور ســایر اجــزا را به طــور کامــل بگیــرد .از آن
زمــان تحقیقــات بهطــور مــداوم حــول ایــن مــاده ادامــه یافتــه،
ویژگیهــای غشــایی عالــی ایــن مــاده نمایــان گشــته اســت
[ .]22بــا اینحــال ازآنجاییکــه پیوســتگی فیلــم اکســید
گرافنــی منحصــرا ً توســط برهمکنشهــای میــان پیوندهــای
هیدروژنــی گروههــای اکســیژندار ســطح اکســید گرافــن
حفظشــده اســت ،ایــن غشــا فاقــد اســتحکام ســاختاری و
فیزیکی-شــیمیایی اســت [ .]23همچنیــن ایــن مــاده بــه علــت
حضــور فــراوان عاملهــای اکســیژندار بــر روی ســطح خــود
بســیار آبدوســت بــوده ،تمایــل باالیــی بــه جــذب آب دارد.
ازای ـنرو در محیطهــای مرطــوب یــا آبــی دچــار تــورم شــده،

شکل  9طرح واره سنتز غشای  GOFبر روی لول ه اکسیدآلومینیومی اصالحشده با  PDIبه روش صافش خأل [.]15

سال سوم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،9بهار 1397
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عملکــرد موردنظرمــاده را تضعیــف میکنــد [ .]24بنابرایــن
میبایســت توســط روشهایــی ،طراحــی غشــاهای اکســید
گرافنــی بهبــود داده شــود تــا پایــداری آن در شــرایط مختلــف
حفــظ شــود.
ســاختارهای  GOFبــه علــت پیوندهــای کوواالنســی میــان
الیههــای  GOاز اســتحکام و پایــداری مناســبی حتــی در
ضخامتهــای کــم برخــوردار هســتند .بنابرایــن انتخابــی
مناســب بهعنــوان غشــای تصفیــ ه آب محســوب میشــوند
[ .]5 ،15دو عامــل آبگریــزی گرافــن و امــکان تغییــر چگالــی
پیونددهنــده هــا در میــان صفحــات ،تصفیــه و نفوذپذیــری عالی
آب را در ایــن ســاختار موجــب میشــوند .مطالعــات عــددی
انجامشــده ،نمکزدایــی بــیعیــب و نقــص و نفوذپذیــری
 100برابــری ایــن مــاده را نســبت بــه غشــاهای مرســوم اســمز
معکــوس نشــان میدهنــد .شبیهســازیهای صــورت گرفتــه
بــر روی ایــن مــاده حاکــی از آن هســتند کــه عبــور آب از درون
ســاختار  GOFبــا تغییــر چگالــی پیونــد دهنده هــای میانــی و
تغییــر ضخامــت غشــامیتوانداز  5تــا 400 L⁄cm2 day MPa
تغییــر کنــد ،درعینحــال کــه ایــن غشــا میتوانــد از عبــور
 100درصــدی نمکهــای آب جلوگیــری کنــد [.]2
 Zhangو همکارانشــان از دانشــگاه ملــی ســنگاپور در
اقدامــی ،توســط  GOFنوعــی غشــای نانوصافــش تصفیــه
آب ســاختهاند .آن هابــرای اتصــال صفحــات اکســید گرافــن
از اتیلــن دی امیــن (( ))EDA)Ethylenediamineاســتفاده
کردنــد ،در ادامــه بــرای بهبــود عملکــرد ایــن غشــا ،ســطح

 GOFرا توســط پلیاتیلــن ایمیــن هایپربرنــچ
 ))Hyperbranched Polyethyleneimineبهعنــوان عامــل
بــاردار ســطحی بهبــود دادهانــد (شــکل  .)10تشــکیل اتصــاالت
عرضــی  EDAمیــان صفحــات  ،GOاســتحکام ســاختاری و
همچنیــن افزایــش فاصلــ ه میــان صفحــات اکســید گرافــن و
درنتیجــه نفوذپذیــری بیشــتر آب از ســاختار  GOFرا موجــب
میشــوند .ایــن غشــای نویــن توســعهیافته ،جریــان آبــی برابــر
بــا  5/01 L⁄m2 h barاز خــود عبــور داده ،بهخوبــی یونهــای
 Mg2+، Pb2+، Ni2+، Cd2+و  Zn2+را دفــع میکنــد [.]23
در یکــی دیگــر از تحقیقــات انجامشــده Feng ،و
همــکاران ،عملکــرد چارچــوب  GOFرا در روش تــراوش
تبخیــری ( )Pervaporationموردبررســی قــرار دادهانــد .روش
تــراوش تبخیــری بــه علــت مصــرف انــرژی پاییــن و ســهولت
عملکــرد ،بهطورگســترده در جداســازی انــواع مخلوطهــای
آب و مــواد آلــی مورداســتفاده قــرار میگیــرد .بهتازگــی نیــز،
ایــن روش بهعنــوان روشــی امیدوارکننــده در نمکزدایــی از
آب مطــرح شــده اســت .غشــای توســعهیافته  ،GOFبــا توجــه
بــه دارا بــودن ســاختار ســهبعدی ،ممانعــت کمتــری نســبت
بــه انتقــال جــرم از خــود نشــان میدهــد ،بنابرایــن جریــان
آب عبــوری از ایــن ســاختار میتوانــد بهطورچشــمگیری
افزایــش یابــد .طبــق نتایــج بهدســتآمده ،جریــان آب
عبــوری از غشــای  GOFباضخامــت  ،18 μmبرابــر بــا kg⁄m2
 11/4 hو بازدهــی دفــع نمــک آن در غلظــت  3/5 wt%آب
دریــا ،برابــر بــا  99/9درصــد بــوده اســت .عــاوه برایــن،

شکل  10طرح واره (الف) اکسید گرافن( ،ب) اکسید گرافن و اتصاالت عرضی ( ،EDAپ) اکسید گرافن ،اتصاالت عرضی  EDAو
عاملهای سطحی .]23[ HPEI
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غشــای  GOFموردبررســی پایــداری باالیــی در نمکزدایــی
از آب دریــا از خــود نشــان داده اســت .عملکــرد جداســازی
عالــی همــراه بــا ثبــات بــاال و فراینــد ســاخت آســان ،همگــی
حاکــی از آن هســتند کــه چارچــوب  GOFتوســعهیافته،
میتوانــد غشــایی ایــده آل بــرای نمکزدایــی از آب دریــا و
آبهــای شــور باشــد [.]15
 Huaو همــکاران نیــز کارایــی  GOFدر آبزدایــی از
چنــد نــوع الــکل مختلــف را بــه روش تــراوش تبخیــری،
مــورد آزمایــش قــرار دادنــد .ایشــان بــرای ســاخت GOF
از پیونددهنده هــای آلدهیــدی اســتفاده کردنــد .طبــق نتایــج
بهدســتآمده غشــای کامپوزیتــی  GOو آلدهیــد ،در مقایســه
بــا غشــای  GOخالــص ،بهمراتــب عملکــرد جداســازی
بهتــری از خــود نشــان میدهــد .یکــی از غشــاهای مــورد
آزمــون ،غشــای  GO-GTAاســت .ایــن غشــا نهتنهــا عملکــرد
خوبــی در آبزدایــی از اتانــول ،ایزوپروپیــل و بوتانول داشــته،
بلکــه در طــول مــدت آزمــون  160ســاعته ،بــرای آبزدایــی
اتانــول در دمــای  60درجــه ،پایــداری نســبت ًا خوبــی از خــود
نشــان داده اســت .غشــاهای  GOخالــص بــه علــت فشــردگی
نامطلــوب و ضخامــت بــاال ،جریــان پایینــی را از خــود عبــور
داده ،گزینش پذیــری نســبت ًا ضعیفــی دارنــد.عــاوه برایــن
عامــل اصلــی نگهدارنــد ه صفحــات در کنــار یکدیگــر نیــروی
جاذبــهی ضعیــف واندروالســی اســت و ازایــنرو پایــداری
غشــای  GOدر روش تــراوش تبخیــری مبهــم اســت .در GOF
بــه کمــک پیوندهــای کوواالنســی میتــوان صفحــات GO
را محکــم بــه یکدیگــر چســباند و غشــای  GOباثباتتــری
بــرای کاربردهــای طوالنیمــدت ایجــاد کــرد .بنابرایــن
غشــاهای نویــن  GOFکامپوزیــت شــده توســط عاملهــای
آلدهیــدی ،بــا دارا بــودن میکروســاختار قابلکنتــرل ،توانایــی
باالیــی بــرای جداســازی الــکل و ســوختهای زیســتی
داشــته وممکــن اســت درک جدیــدی را از طراحــی غشــاهای
نســل آینــده بــه وجــود آورنــد [.]3
 GOF 2-3در باتریهای لیتیوم-یونی

درحالیکــه گرافیــت بهعنــوان الکتــرودی متــداول در
باتریهــای لیتیوم-یونــی مورداســتفاده قــرار میگیــرد،
ولــی در باتریهــای ســدیم یونــی ،بــه علــت داخــل نشــدن
ســدیم در میــان الیههــا ،نمیتوانــد ظرفیــت مناســبی را از
خــود نشــان دهــد .از طرفــی ،اخیــرا ً الکترودهــای کم الیــه
گرافنــی در ذخیرهســازهای ســدیم یونــی بهعنــوان
الکترودهایــی امیدوارکننــده پدیــدار شــدهاند .مدلســازیها
و کارهــای آزمایشــگاهی نشــان دادهانــد کــه وجــود عیــوب

بــر روی اکســید گرافــن کاهشیافتــه میتوانــد کارایــی
الکتروشــیمیایی الکترودهــای پایــه گرافنــی را بــا افزایــش
جــذب ســدیم ،در باتریهــای ســدیم یونــی بهبــود دهــد.
بــا اینحــال در دورههــای طوالنــیمــدت پُــر و خالــی
شــدن ،الکترودهــای گرافنــی ،احتمــاالً بــه علــت متراکــم
شــدن صفحــات حیــن چرخههــای متوالــی ،اغلــب کاهــش
تدریجــی در ظرفیــت اولیــه از خــود نشــان میدهنــد.
بنابرایــن اســتفاده از ســاختارهای گرافنــی پایــدار ،بــا فاصل ـه
میانــی افزایشیافتــه میتوانــد عملکــرد اینگونــه باتری هــا
را بهبــود دهــد .اســتفاده از عاملهــای ستون ســاز در میــان
صفحــات اکســید گرافنــی رویکــردی مطلــوب بــرای دســتیابی
بــه چنیــن مــوادی بــا ســاختار صلــب ،اســت .ایــن ســاختارها
میتواننــد بهصــورت برگشــتپذیر ،حیــن فرایندهــای
الکتروشــیمیایی یون هــا را در خــود جــای دهنــد .ازایــنرو
 Kumarو همکارانــش از دانشــگاه کوئینزلنــد در ســال 2017
بهصــورت عملــی و همچنیــن بــه کمــک روش محاســبات
نظــری تابــع چگالــی( ،)DFTنشــان دادهانــد کــه اســتفاده
از اجــزای آلینظیــر پورفیریــن ( )Porphyrinبهعنــوان
ســتونهایی در میــان صفحــات اکســید گرافــن ،روش
نویدبخشــی بــرای توســع ه الکترودهــای آنــدی پایــدار بــا
بازدهــی بــاال در باتریهــای ســدیم-یونی اســت .ســل
ساختهشــده توســط آن هــا ظرفیتــی برابــر بــا 200 mA h⁄g
داشــته ،چگالــی جریــان آن  100 mA h⁄gاســت .میــزان افــت
ظرفیــت ایــن الکتــرود حتــی پــس از  700چرخـه پــر و خالــی
شــدن ناچیــز بــوده اســت .همچنیــن ظرفیــت ویــژه ســل پــس
از رهاســازی آن بــه مــدت یــک مــاه پایــدار مانــده اســت .هــر
دو نتایــج از آزمایــش عملــی و محاســبات  DFTنشــان دادهانــد
کــه بازدهــی برتــر بهدســتآمده (پایــداری و ظرفیــت) آنــد
ساختهشــده از چارچــوب اکســید گرافنــی پورفیرینــی ناشــی
از افزایــش فضــای میانی الیههــا بــوده اســت [.]25
 GOF 3-3در جذب و ذخیرهسازی گاز

یکــی از رویکردهــای اساســی کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانــهای در جــو ،کاهــش مصــرف ســوختهای فســیلی
در وســایل نقلیــه اســت .وســایل نقلیــه و ســامانههایی کــه در
آنهــا از هیــدروژن بهعنــوان ســوخت اســتفاده میشــود ،تنهــا
پســماندی کــه برجــای میگذارنــد آب اســت .چالــش اساســی
در طراحــی و ســاخت چنیــن ســامانههایی ،ذخیــره هیــدروژن
بهانــدازه کافــی و قابلرقابــت بــا وســایل نقلیــه فسیلیاســت.
متأســفانه مــواد موجــود کنونــی ،توانایــی ذخیرهســازی مقــدار
الزم هیــدروژن را درشــرایط فناورانــه مفیــد ندارنــد .بنابرایــن،
سال سوم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،9بهار 37 1397

مــقــاالت عــلــمــی

نیــاز مبرمــی بــه ایدههــا و مــوادی نویــن بــرای حــل مشــکل
ذخیرهســازی هیــدروژن وجــود دارد [.]7
در چارچوبهــای اکســید گرافنــی ،برخــاف اکســید گرافن
کــه بــه علــت حضورگروههــای اکســیژنی و هیدروکســی،
فضــای کافــی بــرای جــذب هیــدروژن وجــود نــدارد [،]7
حضــور ســاختارهای سـهبعدی و فضــای ایجادشــده در میــان
الیههــای گرافنــی کــه بهطــور عمــده ناشــی از واحدهــای
میانــی آلــی اســت ،میتوانــد بســتر مناســبی بــرای جــذب
هیــدروژن فراهــم آورد .بــا بهکارگیــری عاملهــای میانــی
مختلــف میتــوان فاصلــه صفحــات گرافنــی را بــرای
دســتیابی بــه حالــت بهینــه جــذب هیــدروژن بــر روی هــر
دو ســطح گرافــن کنتــرل کــرد کــه ایــن مقــدار جــذب
میتوانــد بــا چارچوبهــای آلی-فلــزی (Metal–organic
 )Frameworkقابلمقایســه بــوده ،تــا دو برابــر مــواد متخلخــل
کربنــی معمــول باشــد [ .]1البتــه  Burressو همکارانــش
بــا بهکارگیــری محاســبات  DFTظرفیــت ایــده آل جــذب
هیــدروژن توســط  GOFرا در دمــای  77 Kو فشــار  1 barبرابر
بــا  6/1 wt%تخمیــن زدهانــد ،کــه ایــن مقــدار بیــش از تمــام
مــواد متخلخــل دیگــر شناختهشــده تاکنــون اســت [Kim .]7
و همکارانــش بــا مقایســه GOFهــای مختلــف ایجادشــده از
قرارگیــری ســه نــوع عامــل دی آمینوآلــکان ()Diaminoalkane
مختلــف در میــان الیههــای اکســید گرافــن ،فاصلــهبهینــه
میانــی بــرای حداکثــر شــدن جــذب هیــدروژن را برابــر بــا
 6/3 Åگــزارش کردهانــد ،نتایــج کار ایشــان اهمیــت فاصلــه
میــان الیــهای را در طراحــی مــواد جــاذب هیــدروژن نشــان
میدهــد [.]1،26
یکــی دیگــر از راههــای مؤثــر پیشــنهاد شــده بــرای مقابلــه و
کاهــش انتشــار گازهــای گلخانـهای در جــو ،جــذب و حبــس

گاز دیاکســیدکربن اســت .ازایــنرو ،در ســالهای اخیــر،
مطالعــات فراوانــی بهمنظــور توســعه و ایجــاد ســاختارهای
نویــن و مؤثــر بــرای جــذب ایــن مــاده انجامشــده ،تــا بــه
امــروز ســاختارهایی نظیــر زئولیت هــا ،کربنهــای متخلخــل
و چارچوبهــای آلی-فلــزی بــرای جــذب  CO2مــورد
بررســی قرارگرفتهانــد .در ادام ـه رونــد ایــن تحقیقــات ،دکتــر
 Haqueو همکارانــش ،کارایــی مــواد هیبریــدی نویــن GOF
را در جــذب  CO2موردبررســی قــرار دادهانــد GOF.تهیــهشــده
ســطحی برابــر بــا  506 m2⁄gداشــته اســت ،کــه حــدود 11
برابــر بیــش از اکســید گرافــن بــا ســطح  46 m2⁄gاســت (شــکل
 .)11ایــن نشــاندهنده آن اســت کــه اصــاح ســطحی اکســید
گرافــن و قرارگیــری پیونــد دهنده هــای آلــی اســید برونیــک
در بیــن صفحــات ،روشــی مؤثــر بــرای ایجــاد ســاختارهای
متخلخــل اکســید گرافــن بــا ســطحی بــاال اســت GOF.ســنتز
شــده نســبت بــه ( GOبــا ظرفیــت جــذب ،)0/94 mmol⁄g
ظرفیــت جــذب  CO2باالتــری را برابــر بــا  4/95 mmol⁄gاز
خــود نشــان میدهــد (شــکل  ،)11کــه ایــن مقــدار جــذب از
بســیاری دیگــر از مــواد متخلخــل پایه کربنــی بیشتراســت [.]17
 GOF 4-3در فرایندهای کاتالیزوری

مــواد س ـهبعدی پایــه گرافنــی بــا ســاختارهای متخلخــل ،بــه
علــت ســطح بــاال ،چگالــی جرمــی پاییــن ،تخلخــل قابــل
کنتــرل و اســتحکام مکانیکــی خــوب ،خــود را بهعنــوان بســتر
مناســبی بــرای کاتالیــز ناهمگــن نشــان دادهانــد ،به ویــژه وجود
ســاختارهای متخلخــل کــه میتوانــد بــرای تثبیــت نانــوذرات
فلــزی و کنتــرل رشدشــان بــه کار رود .بااینحــال بســیاری
از ایــن ســاختارها توســط برهم کنشهــای غیــر کوواالنســی
نظیــر الکترواســتاتیک ،پیونــد هیدروژنــی و واندروالســی
شــکلگرفتهاند .بنابرایــن حیــن فرایندهــای کاتالیــزوری

شکل  11الف) همدمای جذب و واجذب نیتروژن برای  GOو  GOFدر دمای  ،77 Kب) همدمای جذب و واجذب  CO2برای  GOو
 GOFدر دمای .]17[ 298 K
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شکل  12طرح واره ساختار و اجزای تشکیلدهنده GOFبا عاملهای میانی آلی پورفیرین [.]27

ممکــن اســت دوام کافــی را نداشــته باشــند؛ ولــی بــه کمــک
ی ایجــاد کــرد
پیونددهنده هــا میتــوان ســاختارهایی کوواالنسـ 
کــه ثبــات باالتــری داشــته باشــند [.]18
هــر ،GOFاز الحــاق الیههــای اکســید گرافنــی توســط
پیوندهــای کوواالنســی بــا پیونددهنده هایــی نظیــر اســید
برونیــک ســاخته میشــود و میتوانــد اســتحکام ســاختاری
و حرارتــی مناســبی ایجــاد کنــد Tran .و همکارانــش ،نوعــی
کاتالیــزور شــامل نانــوذرات پاالدیــوم کپســوله شــده در داخــل
بســتر  GOFســنتز کردهانــد (شــکل  .)4ســاختار متخلخــل
 ،GOFمیتوانــد ورود تنظیمپذیــر واکنــش دهندههــا و
رهایــش قابلکنتــرل محصــوالت بــا انــداز ه مشــابه بــه ابعــاد
منافــذ را ممکــن ســازد .همچنیــن در ایــن مــاده بــر اســاس
طــول پیونددهنده هــای استفادهشــده ،فضــای بیــن الیههــا و
انــدازه حفــرات قابلکنتــرل اســت .بهعــاوه بــا توجــه بــه
درجــهی کاهــش اکســید گرافــن نیــز میتــوان آبگریــزی
ســاختار را تنظیــم کــرد .بــه علــت ایــن ویژگیهــا،GOF ،
میزبــان مناســبی بــرای محــدود و بیحرکــت کــردن
نانــوذرات فلــزی در کاتالیــز ناهمگــن محســوب میشــود.
 Pd-GOFساختهشــده توســط آن هــا ،بازدهــی
کاتالیــزور
بــاالی کاتالیــزوری را تحــت شــرایط مــورد مطالع ـ ه مختلــف
از خــود نشــان داده اســت .چنیــن بازدهــی باالیــی ،بایســتی از
پراکندگــی یکنواخــت نانــوذرات پاالدیــوم و همچنیــن تثبیــت
مناســب آنهــا در چارچــوب در مقابــل کلوخــه شــدن و
شســته شــدن نشــأت گرفتــه باشــد .عــاوه برایــن ،کاتالیــزور
 ،Pd-GOFمیتوانــد بــدون هیــچ افتــی در عملکــرد ،حداقــل
در پنــج چرخــه دیگــر مورداســتفاد ه مجــدد قــرار گیــرد .ایــن
یافتههــا  GOFرا بهعنــوان چارچوبــی مناســب بــرای میزبانــی
نانــوذرات فلــزات نجیــب و ســاخت نانوکاتالیزورهــای دلخواه
فلــز GOF-بــا عملکــرد و دوام بهبــود یافتــه مبــدل میســازد

کــه بــرای طیــف گســتردهای از کاربردهــای عملــی بایــد
جــذاب باشــد [.]18
در ســال  2015طــی فراینــدی از عاملهــای پورفیرینــی
بــرای متصــل ســاختن صفحــات اکســید گرافــن بــه یکدیگــر
استفادهشــده اســت .ایــن نــوع از مــواد آلــی ،بــه علــت دارا
بــودن ویژگیهــای شــگفتانگیز نــوری ،الکترونیکــی و
کاتالیــزوری ،بهصــورت گســترده در ســنتز مــواد متخلخــل
نظیــر چارچوبهــای آلی-فلــزی ،چارچوبهــای آلــی
کوواالنســی ( )COFو پلیمرهایــی بــا حفــرات ریــز و متوســط
مــزدوج ( )Conjugated Microporous Polymerاســتفاده
میشــوند .همچنیــن اخیــرا ً گمانهزنیهــای فراوانــی بــرای
جایگزیــن ســاختن کاتالیزورهــای پالتینــی در پیلهــای
ســوختی بــا پورفیرین هــا ،مــواد کربنــی و کامپوزیتهــای آن،
بهمنظــور انجــام واکنــش کاتالیــزوری کاهــش اکســیژن ()ORR
صــورت گرفتــه اســت Yao .و همــکاران ،بــرای ســاخت
 GOFاز پورفیــن )5,10,15,20-tetrakis[4-(Dihydroxyboryl
 )phenyl](TBPPو مشــتقات منگنــز ،آهــن و کبالــت آن
بهعنــوان مولکولهــای ســتون ســاز در میــان صفحــات
اکســید گرافــن اســتفاده کردهانــد (شــکل  .)12ایــن نــوع
از  GOFهــا فاصل ـه میانــی زیــادی داشــته ،بنابرایــن از ســطح
ویــژ ه بســیار باالتــری نســبت بــه اکســید گرافــن برخــوردار
هســتند .ازآنجاییکــه اجــزای اکســید گرافنــی کاهشیافتــه
میتواننــد کاتالیزورهایــی بــا هدایــت الکتریکــی باالتــر بــرای
انتقــال بــار فراهــم آورنــد ،بنابرایــن بهمنظــور دســتیابی بــه
خــواص الکتریکــی بهتــر از شــکل کاهشیافتــه  GOFبهــره
گرفتهانــد ،rGOF .کاتالیــزوری قــوی بــرای واکنــش ORR
بــوده ،کارایــی آن بــه نــوع یــون فلــزی آن وابســته اســت.
طــی نتایــج بهدســتآمده rGOF ،کبالــت قویتریــن
فعالیــت کاتالیــزوری را دارا بــوده ،درحالیکــه  rGOFآهــن

سال سوم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،9بهار 1397

39

مــقــاالت عــلــمــی

میتوانــد باالتریــن بازدهــی کاتالیــزوری را داشــته باشــد.
میکروســاختارهای متخلخــل و تکههــای پورفیرنــی در ایــن
مــاده بهمنظــور اصــاح و تنظیــم عملکــرد کاتالیــزوری
قابلکنتــرل هســتند .ایــن تحقیــق بینــش جدیــدی را بــرای
توســعه GOFهــا بــا اســتفاده از مولکولهــای چنــد حلق ـهای
ماکروســیکلیک ( )Macrocyclicفراهــم آورده ،نشــاندهنده
کاربردهــای امیدوارکننــده ایــن مــاده در فرایندهــای
الکتروکاتالیــزوری اســت [.]27
 4نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ،تنوعــی از چارچوبهــای کامپوزیــت
پلیمــری اکســید گرافــن موردبحــث و بررســی قــرار گرفتنــد،
همانطــور کــه انتظــار میرفــت ایــن ســاختار فوقالعــاده
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نیــز همچــون گرافــن از خواصــی شــگفتانگیز برخــوردار
اســت کــه از ســاختمان منحصربهفــرد  GOFنشــأت گرفتــه
اســت .در ایــن ســاختمان صفحــات اکســید گرافــن توســط
پیونــد دهندههــای آلــی متنــوع بهصــورت کوواالنســی بــه
یکدیگــر متصــل شــده و ســاختمانی مســتحکمتر از گرافیــت را
بــا فضــای میانــی بیشــتر تشــکیل میدهنــد .ایــن ســاختارهاي
چارچــوب ماننــد میتواننــد در زمینههــای گوناگونــی
مورداســتفاده قرارگرفتــه ،کاربردهــای بســیاری داشــته باشــند،
کاربردهایــی در حــوزهی غشــاهای تصفیــه آب ،ذخیرهســازی و
جــذب گاز ،فرایندهــای کاتالیــزوری و باتریهــا .ازآنجاییکــه
اینگونــه از مــواد فراینــد ســنتز آســانی داشــته ،هزینــه کمــی
دارنــد ،انتظــار مـیرود قابلیــت تولیــد انبــوه را داشــته ،بـهزودی
مراحــل تجاریســازی را طــي كننــد.
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مراجع
1. Li F., Jiang X., Zhao J., Zhang S.,Graphene Oxide: A Prom-

ide-Framework Membranes with Varying d-Spacing, Chemis-

ising Nanomaterial for Energy and Environmental Applica-

try of Materials, 26, 2983-2990, 2014.

tions, Nano Energy, 16, 488-515, 2015.

13. Tsoufis T., Katsaros F., Sideratou Z., Romanos G., Ivashen-

2 .Nicolaï A ,.Sumpter B.G ,.Meunier V ,.Tunable Water De-

ko O., Rudolf P., Kooi B.J., Papageorgiou S., Karakassides

salination Across Graphene Oxide Framework Membranes,

M.A., Tailor-Made Graphite Oxide–DAB Poly (Propylene

Physical Chemistry Chemical Physics,16, 8646-8654, 2014. .

Imine) Dendrimer Intercalated Hybrids and Their Potential

3.Hua D ,.Rai R.K ,.Zhang Y ,.Chung T.S ,.Aldehyde Func-

for Efficient CO2 Adsorption, Chemical Communications,50,

tionalized Graphene Oxide Frameworks as Robust Membrane

10967-10970, 2014.

Materials for Pervaporative Alcohol Dehydration ,Chemical

14. Kumar R., Suresh V.M., Maji T.K., Rao C.N.R., Porous

Engineering Science,161, 341-349, 2017.

Graphene Frameworks Pillared by Organic Linkers with Tun-

4. Zhao J ,.Liu L ,.Li F ,.Graphene Oxide :Physics and Appli-

able Surface Area and Gas Storage Properties, Chemical Com-

cations. Springer, Berlin,2015.

munications,50, 2015-2017, 2014.

5. Srinivas G., Burress J.W., Ford J., Yildirim T., Porous

15. Feng B., Xu K., Huang A., Covalent Synthesis of Three-Di-

Graphene Oxide Frameworks: Synthesis and Gas Sorption

mensional Graphene Oxide Framework (GOF) Membrane for

Properties, Journal of Materials Chemistry, 21, 11323-11329,

Seawater Desalination, Desalination, 394, 123-130, 2016.

2011.

16. Chan Y., Hill J.M., Hydrogen Storage Inside Graphene-Ox-

6. Zhou L., Zhao H., Liu Y., Li J., Shi H., Wu Y., Wei D., Syn-

ide Frameworks, Nanotechnology, 22, 305403, 2011.

thesis of Graphene Oxide Frameworks and Their Application

17. Haque E., Islam M., Pourazadi E., Sarker S., Harris A.T.,

in Electrocatalytic Preparation of Hydrogen Peroxide, Ad-

Minett A.I., Yanmaz E., Alshehri S.M., Ide Y., Wu K.C.W.,

vanced Materials Research,1090, 43-49, 2015.

Kaneti Y.V., Boron‐Functionalized Graphene Oxide‐Organic

7. Burress J.W., Gadipelli S., Ford J., Simmons J.M., Zhou W.,

Frameworks for Highly Efficient CO2 Capture, Chemistry–An

Yildirim T., Graphene Oxide Framework Materials: Theoreti-

Asian Journal, 12, 283-288, 2017.

cal Predictions and Experimental Results, Angewandte Chemie

18. Tran T.P.N., Thakur A., Trinh D.X., Dao A.T.N., Taniike

International Edition,49, 8902-8904, 2010.

T., Design of Pd@Graphene Oxide Framework Nanocatalyst

8. Nishiyabu R., Shimizu A., Boronic Acid as an Efficient An-

with Improved Activity and Recyclability in Suzuki-Miyaura

chor Group for Surface Modification of Solid Polyvinyl Alco-

Cross-Coupling Reaction, Applied Catalysis A: General, 549,

hol, Chemical Communications,52, 9765-9768, 2016.

60-67, 2018.

9. Bull S.D., Davidson M.G., Van Den Elsen J.M., Fossey J.S.,

19. Li M., Wang J., Jiao C., Wang C., Wu Q., Wang Z., Graphene

Jenkins A.T.A., Jiang Y.B., Kubo Y., Marken F., Sakurai K.,

Oxide Framework: An Adsorbent for Solid Phase Extraction of

Zhao J., James T.D., Exploiting the Reversible Covalent Bond-

Phenylurea Herbicides from Water and Celery Samples, Jour-

ing of Boronic acids: Recognition, Sensing, and Assembly, Ac-

nal of Chromatography A, 1469, 17-24, 2016.

counts of Chemical Research,46, 312-326, 2012.

20. Tang Y.P., Paul D.R., Chung T.S., Free-Standing Graphene

10. Zhu P., Sumpter B.G., Meunier V., Electronic, Thermal,

Oxide Thin Films Assembled by a Pressurized Ultrafiltration

and Structural Properties of Graphene Oxide Frameworks, The

Method for Dehydration of Ethanol, Journal of Membrane Sci-

Journal of Physical Chemistry C,117, 8276-8281, 2013.

ence, 458, 199-208, 2014.

11. Mercier G., Klechikov A., Hedenström M., Johnels D.,

21.Tang B., Zhang L., Li R., Wu J., Hedhili M.N., Wang P., Are

Baburin I.A., Seifert G., Mysyk R., Talyzin A.V., Porous

Vacuum-Filtrated Reduced Graphene Oxide Membranes Sym-

Graphene Oxide/Diboronic Acid Materials: Structure and Hy-

metric?, Nanoscale, 8, 1108-1116, 2016.

drogen Sorption, The Journal of Physical Chemistry C,119,

22. Joshi R.K., Alwarappan S., Yoshimura M., Sahajwalla V.,

27179-27191, 2015.

Nishina Y., Graphene Oxide: The New Membrane Material,

12. Hung W.S., Tsou C.H., De Guzman M., An Q.F., Liu Y.L.,

Applied Materials Today, 1, 1-12, 2015.

Zhang Y.M., Hu C.C., Lee K.R., Lai J.Y., Cross-Linking With

23. Zhang Y., Zhang S., Chung T.S., Nanometric Graphene

Diamine Monomers to Prepare Composite Graphene Ox-

Oxide Framework Membranes With Enhanced Heavy Metal

41

1397  بهار،9  شماره پیاپی،1  شماره،سال سوم

مــقــاالت عــلــمــی

Removal Via Nanofiltration, Environmental Science & Tech-

26. Kim B.H., Hong W.G., Moon H.R., Lee S.M., Kim J.M.,

nology, 49, 10235-10242, 2015.

Kang S., Jun Y., Kim H.J., Investigation on the Existence

24. Zheng S., Tu Q., Urban J.J., Li S., Mi B., Swelling of

of Optimum Interlayer Distance for H2 Uptake Using Pil-

Graphene Oxide Membranes in Aqueous Solution: Character-

lared-Graphene Oxide, International Journal of Hydrogen En-

ization of Interlayer Spacing and Insight into Water Transport

ergy, 37, 14217-14222, 2012.

Mechanisms, ACS Nano, 11, 6440-6450, 2017.

27. Yao B., Li C., Ma J., Shi G., Porphyrin-Based Graphene

25. Kumar N.A., Gaddam R.R., Suresh M., Varanasi S.R.,

Oxide Frameworks With Ultra-Large d-Spacings for the Elec-

Yang D., Bhatia S.K., Zhao X.S., Porphyrin-Graphene Oxide

trocatalyzation of Oxygen Reduction Reaction, PhysicalChem-

Frameworks for Long Life Sodium Ion Batteries, Journal of

istry Chemical Physics, 17, 19538-19545, 2015.

Materials Chemistry A, 5, 13204-13211, 2017.

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

42

