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(دريافت مقاله 1399/03/14 :؛ دريافت نسخة نهايی)1399/08/17 :

چكیده
در اين پژوهش الياف اکسيد گرافن به عنوان يك غشای جديد با قابليت گزينشپذيری انتخابی يونی معرفی میشوند .فيبرهای اکسيد گرافن ماننددد
ديگر غشاهای ماکروساختار همواره با حفرهها و نواقصی همراه هستند که برای حل اين نقطه ضعف ،ترکيبی  50درصدی از تعليق اکسيد گرافن از
صفحات کوچك با ميانگين ابعادی نيم ميکرومتر مربع و صفحات بزرگ با ناحيهای به بزرگی بيش از  10ميکرومتر مربع مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج ميکروسکوپ الکترونی روبشی و همچنين مقدار جريان يونی عبوری ،نشان داد که استفاده از صفحات کوچك به عنوان پر کننددده فضدداهای
خالی موجب افزايش پکيدگی فيبر اکسيد گرافن و همچنين کاهش حفرهها و نواقص آن میشود .در ادامه مشخص شد که جريدان يدونی از درون
الياف ساخته شده از ترکيب صفحات بزرگ و کوچك اکسيد گرافن با نسبت بيشتری کنترل میشود که برتری نسددبت بدده اليداف سدداخته شددده از
صفحات بزرگ برای گزينشپذيری يونی است .در نهايت مقياسپذيری الياف اکسيد گرافن مورد ارزيابی قرار گرفت که مشخص شد بددا افددزايش
تعداد و طول فيبرهای کم نقص ،جريان يونی به صورت خطی افزايش میيابد.

واژههای کلیدی :فيبر اکسيد گرافن ،اندازة صفحات ،جداسازی يونی ،کانالهای يونی

 .1مقدمه

جداسازی يونی /مولکولی دارند ] [6-4و يددا کامزوزيتهددايی از

کشف گرافن و اکسدديد گددرافن باعددن ع قمندددی بسدديار زيدداد

ترکيب پليمر و اکسيد گرافن کدده بددرای ذخيددرة انددرژی اسددتفاده

محققان به نانومواد کربنی شد و به دليل خواص فوقالعادة ايددن

میشوند ] [7نام برد .غشاهای اکسيد گددرافن يددا بدده طددور کلددی

مواد دو بعدی کاربردهای بسيار زيادی در زمينههای مختلددف از

غشاهای بر پاية مواد دو بعدددی هيددهای توانددايی گزينشپددذيری

جمله ذخيرة انرژی ،تصفية آبها ،نانو الکترونيددك ،حسددگرها و

انتخدددابی يونها/مولکولهدددای متفددداوت را دارندددد .چندددين

کاتاليستها پيدا کرد ] .[3-1از ماکروساختارهای بر پاية گددرافن

گزينشپذيری بر پاية دو ساز و کددار اصددلی کنتددرل فاصددلة بددين

و اکسيد گرافن میتوان به غشاهای اکسيد گددرافن کدده بددا رو

صفحات نانوکانالهددا و همچنددين کنتددرل چگددالی بددار بددر روی

فيلتراسيون خأل ساخته میشوند و کاربردهايی در تصددفية آب و

ديوارة کانالهددا اسددت .تدداکنون ت

هددايی نيددز در ايددن زميندده
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صورت گرفته است که با استفاده از کاتيونها ] [8و نانولولههای

افزايش دهد .همچنين ،در ادامه ،اثر افزايش تعداد الياف اکسدديد

کربنی ] [9باعن کنترل ابعاد نانوکانالها و همچنددين بددا اسددتفاده

گدددرافن بددده منظدددور مطالعد دة افدددزايش تعدددداد نانوکانالهدددا

ازتغييرات  pHالکتروليت باعن کنتددرل چگددالی بددار الکتريکددی

(مقياسپذيری) مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از فيبرهددای

جدارهها و برهمکنشهای آنها با يونها شدهاند ] .[10غشدداهای

کم نقص همان طور که انتظددار مددیرود ،افددزايش تعددداد فيبرهددا

اکسيد گرافن هر چند گزينههای بسيار مطلوبی برای جداسددازی

منجر به افزايش خطی رسددانش يددونی از درون آنهددا میشددود و

يونی هستند اما همچنين شامل نواقص بسياری هستند که جزئی

همچنين افزايش طول فيبر کاهش رسانش يونی به شکل خطددی

جداناپددذير از ماکروساختارهاسددت ] .[11بددرای حددذف چنددين

را در پی دارد.

نواقصی مطالعات گستردهای صورت گرفته اسددت کدده نتددايج تددا
حدودی قابل قبولی به دست آوردهانددد ] .[12در ايددن پددژوهش،
الياف اکسيد گرافن که از رو

ريسددندگی مرطددوب بدده دسددت

میآيند بدده عندوان غشدداهای جديددد کدده حدداوی مجموعددهای از

 .2جزئیات تجربی
در اين گزار

از رو هامر برای اکسيداسيون پودرهای گرافيتی

طبيعی (قطر ذرات  325ميکرومتر ،سيگما آلدريچ) استفاده

نانوکانالهايی بددا ابعدداد آنگسددتروم هسددتند را معرفددی مددیکنيم.

کرديم .به طور کلی ،يك گرم گرافيت و  200ميلی ليتر اسيد

فيبرهای اکسيد گرافن به صورت تك مرحلددهای و بسدديار سدداده

سولفوريك مخلوط شده و در يك ف سك درون حمام آب يخ

ساخته میشوند .متأسفانه الياف ساخته شددده از مددواد دو بعدددی

به وسيلة مگنت هم زده میشوند .سزس  5گرم  KMnO4اضافه

هيهای همواره با نقصهايی همراه است که بددرای ترابددرد يددونی

کرده و به مدت  24ساعت هم زده میشود که بعد از اين مدت

عيب بزرگی محسوب میشود و میتواند اندازهگيریهای يددونی

رنگ آن به رنگ سبز تيره تبديل میشود .سزس  200ميلیليتر

را به طور کلی بیاعتبار سازد .در اين مطالعه بدده وسدديلة اضددافه

آب ديونيزه و همچنين بعد از  30دقيقه  50ميلیليتر

کردن صفحات کوچك اکسدديد گددرافن ) (SMGOبدده ميددزان 50

خيلی آهسته در مخلوط ريخته شده و متوجه تغيير رنگ

درصد وزنی به تعليق حاوی صفحات بددزرگ ) ،(LGGOباعددن

کلوئيدی به قهوهای روشن میشويم .با هم زدن به مدت 30

نفوذ صفحات کوچك به درون حفرههای ايجاد شده ناشی از تا

دقيقه ديگر ،ذرات اکسيد گرافن تهنشين میشوند و پس از آن با

خوردگی صفحات بزرگ شده و بدون بر هم زدن فاز بلور مايع

مخلوط آب و اسيد هيدروکلوريك به نسبت  1:9شسته و

تعليق ،حفرههای ميکرونی درون فيبر را از بين بددرده و پکيدددگی

سانتريفيوژ میشوند .اين روند آنقدر ادامه میيابد تا  pHمحلول

يا فشردگی را افزايش داديم .بددا مقايسدة ترابددرد يددونی از درون

کلوئيدی در حدود  4و  5شود .در نهايت ،محلول کلوئيدی

اليددافی کدده از تعليقهددای حدداوی صددفحات بددزرگ ) (LGGOو

اکسيد گرافن به مدت  5دقيقه با استفاده از حمام فراصوت به

بزرگ-کوچك ) (LGGO-SMGOساخته شدند ،مشددخص شددد

منظور ورقه ورقه کردن صفحات بزرگ اکسيد گرافن در آب

)(SMGO-LGGO

ديونيزه ،قرار میگيرند ] .[12بافتهای بلور مايع صفحات

چندين مرتبه کمتر از ديگری است که خود دليلددی بددر پکيدددگی

اکسيد گرافن بزرگ ) (LGGOو ترکيب صفحات اکسيد

بيشتر فيبر به دليل حضور صفحات کوچك اکسيد گرافن اسددت.

گرافن کوچك -بزرگ ) (SMGO-LGGOبا استفاده از

کدده رسددانش يددونی عبددوری از درون فيبددر

H 2 O2

با کاهش نقصها و تهی جاها در فيبرهای سدداخته شددده ،بددرای

 Zeiss Axio Scopeدر حالت ميکروسکوپ نوری قطبی

مقادير اندازهگيری شده جريددان يددونی ،تکرارپددذيری بيشددتر بددا

مشخص شد .تعليق در داخل شيشههای مسطح و لولهای شکل

پايداری بهتری مشاهده شد .استفاده از تعليق ترکيددب صددفحات

محصور شدهاند .در شيشة مسطح با ارتفاع  1ميلیمتر ،صفحات

بزرگ و کوچك اکسيد گرافن روشی بسيار سدداده و کددم هزيندده

اکسيد گرافن ترجيح میدهند موازی با بستر باشند .در شيشة

است که میتواند کارايی اليدداف بددرای کاربردهددای گوندداگون را

لولهای شکل با قطر داخلی  1ميلیمتر ،هم جهت صفحات
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اکسيد گرافن در امتداد جهت محوری لوله اتفاق میافتد .الياف

نکتة حائز اهميت اين است که برای ساخت فيبر اکسيد گرافن

)(XPert MPD

میبايست همانگونه که اشاره شد ،تعليق اکسيد گرافن در فاز

با استفاده از يك منبع تابش ) Co-alpha (λ = 1/79آزمايش شد.

نماتيك باشد .الياف اکسيد گرافن برای اولين بار در سال 2011

اکسيد گرافن توسط يك پرا

سنج پرتو ايکس

با رو

هر ماکروساختار ديگری که از روی هم انباشته شدن مواد دو

 .3نتایج و بحث

بعدی با رو های متنوع ساخته میشود با نقص و حفرههای

 .1.3تعلیق اکسید گرافن و فیبر اکسید گرافن
تعليق اکسيد گرافن ساخته شده بدده رو

شدديميايی کدده شددامل

مجموعهای از صفحات اکسيد گرافن معلق است بسته به غلظت
اکسيد گرافن و نسبت ظاهری صفحات (نسبت قطر به ضخامت
صفحات) تعيين کنندة تشکيل يا عدم تشکيل بلور مددايع اسددت.
در غلظت بسدديار پددايين ،صددفحات اکسدديد گددرافن بدده صددورت
تصادفی در محلول کلوئيدی قرار میگيرنددد کدده فدداز همسددانگرد
(ايزوتروپيك) به خود میگيرد و خاصيت بلور مددايع ندددارد .بددا
افزايش غلظت ،نظم در چيدمان صفحات اکسدديد گددرافن شددروع
میشود و خاصيت بلور مايع (فاز نماتيك) در محلول کلوئيدددی
مشاهده میشود .به طور خ صه میتوان گفت که تعليق اکسدديد
گرافن میتواند دو فاز متفدداوت نماتيددك و ايزوتروپيددك داشددته
باشد .در فاز نماتيك که با افزايش غلظت و بزرگی صفحات بدده
دست میآيد ،تعليق اکسيد گرافن خاصيت بلور مايع پيدا میکند
که ويژگی اصلی برای ساخت ساختارهايی سه بعدددی در ابعدداد

بزرگ و صنعتی است .نسبت حجمی (  ) بددرای انتقددال فدداز از
همسانگرد به نماتيك به صورت تئوری بر اساس رابطة ( ،)1کدده
به عنوان مدلی برای فازهای بلور مددايع شددامل صددفحات بدداردار
تعريف شده است ،قابل محاسبه است ].[13
()1

3
L 1 + 2
3
 D3 ,
2
8
D 1 +3 

ناسازگار همراه است .برای رفع اين مشکل بدون آن که ويژگی
بلور مايع (فاز نماتيك) تعليق از بين برود ،از ترکيب  50درصد
وزنی تعليقهای اکسيد گرافن شامل صفحات بزرگ با متوسط
قطر  6ميکرومتر (شکل  .1الف) و کوچك با متوسط قطر 600
نانومتر (شکل  .1ت) با غلظت باهی  8ميلی گرم بر ميلی ليتر
استفاده شد .فاز نماتيك تعليق اکسيد گرافن به وسيله آزمايش
ميکروسکوپ نوری قطبشی  POMدر هر دو مورد صفحات
بزرگ-کوچك ) (LGGO-SMGOو صفحات بزرگ

)(LGGO

تاييد شد که همخوانی با نتايج مطالعات انتشار يافته دارد ] .[14
(شکل  .)1صفحات کوچك اکسيد گرافن استفاده شده به درون
حفرهها و فضاهای خالی ايجاد شده ،که نتيجه تا خوردگی
صفحات بزرگ به دليل تنش وارد شده هستند ،میروند و اين
حفرههای ميکرومتری را با جهت گيری در راستای فيبر پر
میکنند .در اين پژوهش با استفاده از يك پمپ سرنگی و نرخ
تزريق  10ميلیليتر بر ساعت ،سوپانسيون اکسيد گرافن را
توسط يك سر سوزنی با قطر  500ميکرومتر به داخل حمام
انعقاد ( 5درصد وزنی کلسيوم کلرايد) تزريق کرده که با تشکيل
پيوند ميان گروههای اپوکسی و کربوکسيل موجود روی لبههای
صفحات با کاتيونهای دوظرفيتی کلسيم از هر طرف ،صفحات

=

در اينجا ،چگالی تعداد بدون بعد (  )  D3به صورت تجربی
مقادير  2/7و  4/3برای انتقال غلظت همسانگرد و نماتيك به
دست آمده است D .اندازة عرضی و  Lضخامت صفحات

اکسيد گرافن است  .بس پاشيدگی است و مقدار  2/7گرم بر
سانتیمتر مکعب دارد ].[13

ريسندگی مرطوب به دست آمد ] 14و  .[15که مانند

اکسيد گرافن به هم متصل شده و در نهايت فيبر اکسيد گرافن
در حالت ژله ای تشکيل میشود .در هنگام تزريق ،صفحات به
دليل نيروی تنشی اعمال شده از طرف ديواره سوزن و پمپ در
راستای خروجی هم جهت میشوند و با پيوند يونهای کلسيوم
به يکديگر ياعن میشوند تا از وارد شدن مقدار بيش از حد
مولکولهای آب بين صفحات و در نتيجه جدا شدن صفحات
اکسيد گرافن از يکديگر جلوگيری شدددود .به عبارتی يونهای
دوظرفيدددتی کلسديوم مانند يك نگهدارندة ميکرونی بين
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شكل ( .1الف) تصوير  AFMاز صفحات بزرگ اکسيد گرافن (( ،)LGGOب) تصوير  POMاز ترکيددب  %50تعليددق اکسدديد گددرافن( ،پ) تعليددق
اکسيد گرافن شامل  %100صفحات بزرگ درون شيشة مسطح( ،ت) تصوير  AFMاز صددفحات کوچددك اکسدديد گددرافن (( ،)SMGOث) تصددوير
 POMاز ترکيب  %50تعليق اکسيد گرافن و (ج) تعليق اکسيد گرافن شامل  %100صفحات بزرگ درون شيشه لولهای.

صفحات عمل میکند ] 12و  .[13پس از شستشو و خشك

بزرگ ،نانوکانالهای دو بعدی منظم و همجهت را نشان میدهد

شدن در دمای اتاق به مدت يك ساعت ،فيبر اکسيد گرافن به

که در راستای فيبر از روی هم انباشته شدن صفحات اکسيد

دست میآيد .الياف اکسيد گرافن که تنها از صفحات بزرگ

گرافن ساخته میشوند .الياف به دست آمده به طور ميانگين

) (LGGOساخته شده است شامل حفرهها و نقايص ميکرومتری

دارای قطر متوسط  40ميکرومتر هستند و از انعطافپذيری

است که برای جداسازی يونی /مولکولی کارايی غشا را به طور

بسيار باهيی برخوردارند.

کامل از بين میبرد (شکل  .2الف و ب) .شکل کوچك داخل
شکل  .2ب ،حالت ژلهای الياف قبل از خشك شدن را در حمام
انعقاد نشان میدهد .با مقايسة سطح بيرونی و مقطع اليافی که با
استفاده از صفحات بزرگ و کوچك ريسيده شدهاند ،میتوان به
اين نتيجه رسيد که اليافی که از ترکيب  50درصد وزنی
صفحات بزرگ و کوچك ) (LGGO-SMGOساخته شدهاند،
ساختاری پکيده تر و يکنواخت دارد و نقصی در آن کم است
اما در فيبرهای متشکل از صفحات بزرگ ( ،)LGGOصفحات
تاخوردگی و چينخوردگیهای بسياری دارند که اين پديده
منجر به حفرههای بزرگ در ابعاد ميکرومتر میشوند .تصاوير
 SEMاز سطوح مقطع الياف تشکيل شده از صفحات کوچك-

 .2.3کنترل جریان یونی
تصاوير  SEMدر شددکل  2از سددطوح مقطددع اليدداف بدده خددوبی
حفرههای ميکرونی در فيبرهای ساخته شده از صددفحات بددزرگ
را نشان میدهد .اما در اين پژوهش آزمايش ديگری بدده منظددور
تأييد اثر صددفحات کوچددك در کدداهش حفرههددای ميکرومتددری
انجددام شددد .در ايددن قسددمت ،هددر دو نددوع فيبددر ( )LGGOو
( )LGGO-SMGOرا مورد آزمددايش ترابددرد يددونی قددرار داديددم
(شکل  .)3در مطالعة ترابرد يونی از درون الياف اکسيد گرافن به
طول  1ميلیمتر از الکتروليت  KClبا غلظت  100 mMاستفاده

جلد  ،21شمارة 1

کنترل ترابرد یونی در الیاف ...

شكل ( .2الف) تصوير فيبر ژلهای درون حمام انعقاد ،نوار مقياس 1 :سانتیمتر( ،ب) تصوير  SEMاز سطح مقطع فيبر ( ،LGGOپ) تصوير
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از سطح جانبی فيبر  LGGOو (ت) طرحوارة قرارگيری صفحات اکسيد گرافن درون فيبرهای  LGGOو .LGGO-SMGO

شد و برای اندازهگيری جريددان يددونی در پنجددرة ولتدداژ اعمددالی

نانوکانالها و از طريق سطوح مقطددع فيبددر صددورت پددذيرد و از

( )±200 mVاز الکترودهای  Ag/AgClاستفاده کرديم .در ابتدددا

روی جدارهها جريانی نداشددته باشدديم .همانگوندده کدده از نتددايج

برای جلوگيری از تورم يا انبساط بيش از حد فيبر به دليل نفددوذ

مشخص است ،رسانش يددونی اوليدده از درون اليداف  LGGOدر

مولکولهای آب در ميان آنها زمانی که در معددرم محلولهددای

حدددود  5برابددر رسددانش يددونی اوليدده از درون اليدداف بکددر

کلرايدی قرار میگيرند ،اطددراف فيبددر مددورد مطالعدده بدده وسدديلة

 LGGO-SMGOاست .اين بدين معنی است که به دليل وجددود

چسب اپوکسددی پوشددانده شددد و تنهددا سددطوح مقطددع آن را در

فضاهای خالی در ابعاد ميکرومتر ناشی از تدداخوردگی صددفحات

معرم محلول يونی قرار گرفت .چسب اپوکسی ع وه بر ايددن

بزرگ ،يونها به راحتی درون آن فضاها نفددوذ کددرده و از درون

که از انبساط شعاعی فيبر ،که به دليل تجمع مولکولهای آب در

کانالها عبور میکنند و باعن افدزايش جريدان يددونی میشددوند.

بين نانوکانالهای گرافنی درون الياف است ،جلددوگيری میکنددد،

بعد از زمانی که يونها بدده درون نانوکانالهددا نفددوذ کددرده و بددا

همچنددين تعيددين میکنددد کدده حرکددت يونهددا تنهددا از درون

گروههای عاملی صفحات پيوند برقرار میکنند ،جريان يونی به

حمیدرضا قنبری ،علی اسفندیار و مهران خانصنمی
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شكل ( .3الف) نمودار رسانش يونی هر دو فيبر  LGGOو  SMGO-LGGOقبل از اشباع و پس از اشباع و (ب) جريان يونی عبدوری از فيبرهددای
 LGGOو  SMGO-LGGOدر پنجرة ولتاژ اعمالی  ±200 mvقبل از اشباع را نشان میدهد.

دليل محدود شدن فواصل بين صددفحه ای کدداهش میيابددد ] 8و

است ] .[8با وجود چنددين پيوندددهايی ،فاصددلة بددين نانوکانالهددا

 .[16علیرغم اين کاهش يونی برای هر دو نوع فيبددر ،اخددت ف

متناسددب بددا اندددازة کدداتيون تنظدديم میشددود در نتيجدده از عبددور

نهايی در رسانش يونی دو فيبددر  LGGOو  LGGO-SMGOبددا

کاتيونهايی با ابعاد بزرگتر از اندازة نانوکانالها تا حدود بسدديار

قطر يکسان به حدود  10مرتبه میرسد (شکل  .3الف) .به دليل

زيادی جلوگيری میشود .به ايددن ترتيددب میتددوان متناسددب بددا

پکيدگی بيشتر فيبر  LGGO-SMGOو نبود حفرههای بددزرگ و

اندددازة کاتيونهددای آبزوشددانی شددده ،فاصددلة بددين صددفحات

همچنين اثر کاتيونها در تنظيم فاصلة صفحات ،کنترل رسددانش

(نانوکانالها) را کنترل کرد .طبدق آزمايشهددای انجددام شددده در

يونی عبوری از درون نانو کانالها بيش از پيش تسهيل میشددود.

مطالعات پيشين ،تحليل پرا

پرتددو ايکددس از دو غشددای اوليدده

اين ميزان کاهش رسانش يونی از درون اليدداف کدده آنسدامبلی از

بدون يون نفوذی و اشباع شددده بدده وسدديلة کاتيونهددای پتاسدديم

نانوکانالهای دو بعدددی اسددت ،نشددان میدهددد کدده میتددوان بددا

(پس از ترابرد يونی به وسيلة الکتروليددت  ،)KClجابدهجايی بدده

بهکارگيری صفحاتی کوچك دو بعدی از اکسدديد گددرافن ،ابعدداد

اندددازة  1آنگسددتروم بدده دليددل تنظدديم نانوکانالهددا بدده واسددطة

نانوکانالهددا را کنتددرل کددرد .ايددن کدداهش از حددذف نقصهددا و

کاتيونهای پتاسيم نشان داده شد ] .[16ايددن مسددئله بدده خددوبی

همبستگی بيشتر صددفحات ناشددی میشددود کدده موجددب کنتددرل

نمايانگر آن است که الياف اکسيد گرافن بددر خد ف بسددياری از

دقيقتر جريان يونی و حتی خواص مکانيکی فيبرهای گرافنی با

غشاهای پليمددری ،سددراميکی و نانولولددههای کربنددی کدده اندددازة

کاربردهای وسيع در زمينة ذخيرهسددازی انددرژی و ديدداليز يددونی

تخلخل ثابتی دارند به راحتی قابليت تنظيم فاصلة نانوکانالها را

میشود.

ايجاد میکند.

الياف اکسيد گرافن نيز مانند ديگر غشاهای سدداخته شددده از

اين ويژگی برای کاربردهای گوناگونی نظير تصفيه آب ،باتریها

مواد دو بعدی ،هيهای با قابليت تنظيم صفحات بينشان به وسيلة

و ابر خازنهددا اهميددت بسدديار ويددژهای دارد .در ايددن پددژوهش،

کاتيونهای مختلف با اندددازههای آبزوشددانی متفدداوت دارنددد .در

تفاوت رفتار دو نوع فيبر ساخته شده از صفحات بددا اندددازههای

هنگام ترابرد يونها از درون نانوکانالهددا ،کاتيونهددا بدده وسدديلة

متفاوت مورد بررسی قرار میگيرد .به دليل وجود لبهها و تعددداد

قسمت آبزوشانيشان در بين صفحات (درون نانوکانال) بددا پيونددد

صفحات اکسيد گرافن بيشتر و متعاقباً وجددود گروههددای عدداملی

با گروههای عاملی در آنجا میمانند کدده پايددداری ايددن پيوندددها

بيشددددتر درون اليدددداف اکسدددديد گددددرافن ،SMGO-LGGO

تقريبا  30برابر پايداری پيوند ميان مولکولهای آب بددا يکددديگر

پيوند کاتيونها با گروههای عاملی بيشتر بوده و بهتر فاصلة بين

جلد  ،21شمارة 1

کنترل ترابرد یونی در الیاف ...

شكل  .4نمودار جريان يونی برای يونهای مختلف از (الف) فيبر  LGGOو (ب) فيبر  SMGO-LGGOاشباع شده با کاتيون های

صفحات را تنظيم میکنند .در اينجددا ،يددك فيبددر اکسدديد گددرافن
 LGGOو  SMGO-LGGOبددا محلددول  100ميلیمددوهر
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K+

.

 .3.3اثر طول و تعداد فیبر بر رسانش یونی

KCl

يکی از قابليتهای جالب فيبرها ،امکان ترکيب چند فيبددر و بده

مورد آزمايش ترابددرد يددونی قددرار داده شددد و پددس از حدددود 1

دست آوردن فيبری بزرگتر با خواص فيزيکی و شيميايی چنددد

ساعت تحت اخت ف پتانسيل  200ميلیولت ،جريان يددونی بدده

برابددر تددك فيبددر اسددت .از آنجددا کدده فيبددر تشددکيل شددده از

حالددت اشددباع کدداهش يافددت .در ايددن مرحلدده ،پددس از آن کدده

 SMGO-LGGOجريددان يددونی پايدددار و قابددل کنترلددی نتيجدده

کاتيونهای  K+به درون نانوکانالها رفته و فاصلة بين صددفحات

میدهد ،در ادامه اثر افددزايش تعددداد فيبرهددا و مقياسپددذيری را

تنظيم شد ،محلولهای کلرايدی شامل کاتيونهايی بددا قطرهددای

مورد مطالعه قرار می دهيم .برای بررسی مقياسپذيری (مطالعدة

آبزوشانی بزرگتر درون منبع تغذيه يونی ) (Feedو منبددع نفددوذ

اثر تعداد بيشتر و طددول بزرگتددر) اليدداف در شددکل  5مشدداهده

) (Permeateمورد استفاده قرار گرفت و اندازهگيریهای جريددان

میشود .تعددداد فيبرهددا بدده منظددور افددزايش تعددداد نانوکانالهددا

يونی برای چنين الکتروليتهايی ثبت شد (شکل  .)4همان طور

افزايش داده شد و در هر مرحله يك فيبر (بددا طددول برابددر يددك

که مشاهده میشود در فيبر  LGGOبه دليل وجود خلل و فددرج

ميلیمتر) به آزمايش اضافه شد .نتايج نشان میدهد کدده رسددانش

بيشتر ،کنترل چندانی روی جريان يونی وجود ندددارد .در مقابددل

يونی عبوری از درون نانوکانالها به طددور متوسددط و بدده شددکل

در مورد فيبر  SMGO-LGGOرسانش يونی بددرای کاتيونهددای

خطی افزايش میيابددد (شددکل  .)5همچنددين ،تحليددل امزدددانس

بزرگ تر از پتاسيم همانند  Na+, Ca2+, TPA+به شدددت کدداهش

الکتروشيميايی برای يك فيبر و پددنج فيبددر مددورد بررسددی قددرار

يافته و برای مدت زمان طوهنی تقريباً ثابت بدداقی مانددد (شددکل

گرفت .مقاومت به دست آمده برای تك فيبر ( 840کيلو اهم) به

داخلی  .)4اين امر به وضوح نشان میدهد که پکيدددگی بهتددر و

طور تقريبی  5برای مقاومت مجمددوع  5فيبددر ( 170کيلددو اهددم)

کمتر بودن فضاهای خالی در فيبرهای حاوی صفحات کوچددك،

مشاهده شد .اين دادههای به دست آمده نيز نشان میدهند که با

باعن میشود که نانوکانالها پددس از آن کدده فاصلهشددان توسددط

افزايش تعداد فيبرها ،جريان يونی و رسانش يونی به طور خطی

يونهای پتاسيم تنظيم شده است ،کاتيونهای با قطددر آبزوشددانی

افزايش میيابد که با مطالعات گذشته همخوانی کامل دارد ].[17

بزرگتر و برابر را طددرد خواهددد کددرد و بدده آنهددا اجددازة عبددور

شکل  .5پ نيز نشان میدهددد کدده بددا افددزايش طددول فيبددر از 1

نمیدهد که کام ً با نتايج مطالعات قبلی بددر روی غشدداهايی بددا

ميلیمتر به  3ميلیمتر ،مقاومت به طور خطی افزايش میيابد و

ساختار متفاوت مطابقت دارد ].[8
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شكل ( .5الف) نمودار رسانش يونی بر حسب تعداد فيبر اکسيد گرافن( ،ب) نمودار تکنيك  EISبرای يك فيبددر و  5فيبددر اکسدديد گددرافن و (پ)
نمودار مقاومت يونی بر حسب طول فيبر اکسيد گرافن.

جريان يونی عبوری از مرتبه  1/Lبا افزايش طددول فيبددر کدداهش

دقيق است .در اين پژوهش نشددان داده شددد کدده ترکيددب تعليددق

میيابد .مقاومت يونی متناسب با طددول افددزايش يافتدده و قددانون

اکسيد گرافن حاوی  50درصد وزنددی صددفحات کوچددك و 50

 R=ρl/Aمشابه رساناهایهای الکتريکددی بددرای اليدداف را تأييددد

درصد وزنی صفحات بزرگ میتواند به شکل مؤثری فشددردگی

میکند ] .[17نتايج به دست آمده نشان میدهد که يکنواختی در

بهتر و نقصهای سدداختاری کمتددری بده وجددود آورد .فيبرهددای

طول و مقطع فيبرهددای سدداخته از ترکيددب صددفحات کوچددك و

ساخته شددده از تعليددق  SMGO-LGGOبدده مراتددب پکيدددهتر و

بزرگ وجود دارد .همچنين تکرارپذيری پديدددة کنتددرل جريددان

حاوی حفرههای کمتری نسبت به فيبر  LGGOنشان داد .ميددزان

يونی در الياف متفاوت ثابددت میشددود .بنددابراين اليدداف اکسدديد

رسانش يونی عبوری از درون فيبرها نيز ايددن مسدأله را روشددن

گرافن بر پاية صفحات  SMGO-LGGOرا میتددوان بدده عنددوان

ساخت که صفحات کوچك اکسيد گرافن حفرهها را پر کددرده و

غشايی يك بعدی مقياسپذير که توانايی باهيی در کنترل جريان

مجموعهای از نانوکانالهای همجهددت و پکيددده را ايجدداد کددرده

يونی طولی در راستای محور فيبر دارد ،معرفی کرد.

اسددت .ايددن راهکددار امکددان کنتددرل م دؤثر اندددازه و يکنددواختی
کانالهای گرافنی را نشان میدهد .همچنين نشددان داده شددد کدده

 .4نتیجهگیری

فيبرهای  SMGO-LGGOکدده سدداختاری منسددجمتردارند و بدده

خاصيت بلور مايع تعليددق اکسدديد گددرافن بدده مددا ايددن امکددان را

هنگام اشباع به وسيلة کاتيونها جريددان يددونی کمتددری از خددود

میدهد تا بتوانيم غشاهای نوينی بدده شددکل اليدداف بددا همجهددت

عبور میدهند و به راحتی میتواننددد بددا اسددتفاده از کاتيونهددای

کردن صفحات اکسيد گرافن در کنار يکديگر بسازيم .هددر چنددد

متفاوت اندازة فاصلة بين صفحات را تنظيم کنند .همچنين نشان

اين غشا مانند ديگر غشاها همواره با نواقصی همچددون حفرههددا

داده شددد کدده اليدداف اکسدديد گددرافن قابليددت سدداخته شدددن در

به دليل تا خوردن صفحات بزرگ همراه اسددت ،امددا میتددوان از

مقياسهای بزرگ با تعداد باه و در طولهددای زيدداد را دارد کدده

صفحات کوچك اکسيد گرافن بدون حذف فاز نماتيك تعليق به

اين معيار مهمی برای کاربردهای صنعتی است.
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