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وءےہم اس بات کا اندازه کر باب سوءم اور چہارہم میں تفصیلی نتاءج دیکھتے ہ

سکتے ہیں کہ جذب شده مالیکیولوں سے پیداوار ڈوپڈ گرافین کی براه راست غیر 

موصل سطح پر پیداوار کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دراصل ایک ابتداءی 

سالمہ جس میں کاربن اور اسکے ساتھ ساتھ ناءٹروجن یا بورون یا دونوں موجود 

یقوں سے نسبتا کم مراحل اور وقت میں ڈوپڈ گرافینہوں اس سے موجوده طر  

حاصل کی جا سکتی  ہے-                                                                
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جیسا کہ (سی۔ سکسٰٹی) کی شکست و ریخت سے گرافین حآصل کرنے  کے لیے 

کہ گرافین کو سی  درکار درجہ حرارت ابھی بھی زیاده تھا، اس لیے اہم مقصد جو

وی ڈی سے کم درجہ حرارت  پر حاصل کرنے کے لیے درکار ہے، اس پر ابھی 

مزید کام کرنےکی ضرورت ہے ۔ بناءی گءی گرافین کثیر القلمیاتی تھی اور 

نیچے موجود دھاتی سطح کی سمت میں قطار بندی کو فوقیت دی، اور رامان 

جس میں متعدد حلقے یا قلمیں  سپکٹروسکوپی سے پتا چال کہ یہ ایک ہی پرت ہے

موجود ہیں۔ یہ بہت اہم ہو سکتا ہے کہ اگر گرافین کی پیداوار کو ایک پرت سے 

  کم مواد سے شروع کیا جاءے اور تیز گرم کرکے بہتر نتاءج حاصل کیے جاءیں۔

باالخرباب ششم میں ہم نے ڈوپڈ گرافین کو بنانے کے لیے ایک متبادل طریقہ کار  

ثال کے طور پر(کاپر۔ااا) پر جذب شده ایزافلورین (سی ففٹی ناءن این) تالش کیا، م

کی حرارتی شکست و ریخت سے، لو انرجی الیکٹران ڈاءفریکشن سے پتا چال کہ 

اس طریقے سے بناءی گءی گرافین متعدد حلقوں پر مشتمل ہے اور نیچے 

ه موجود سطح کی سمت میں بڑھنے کو ترجیح دیتی ہے۔ تاہم ہمارے موجود

تجربات میں ناءٹروجن کا تناسب ایکس ۔ رے فوٹو الیکٹران سپکٹروسکوپی سے 

پتہ لگانے کی حد سے نیچے تھا۔ البتہ، اس بات کی تصدیق کے لیے کہ کیا اس 

طریقے سے ڈوپڈ گرافین تیار کی جاسکتی ہےاور یہ کہ کیا بورون اور ناءٹروجن 

ات کی منصوبہ بندی کی ہوءیکا تناسب معلوم کیا جا سکتا ہے، ہم نے مزید تجرب

ہے۔                                                                                         ۔
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بورون اور ناءٹروجن ڈوپڈ گرافین، جو کہ باب چہارم میں ہم نے مصفا تانبے پر  

تھاءیول بورازاءین کی خود کار طریقے سے جمع یک سالمی تہوں کو 

پالیمراءزکرکے اور بعد ازاں ویکیوم فرنس میں گرم کر کے بناءی گءی کا 

طریقہ کار پیش کیا۔ خاص طور پہ ہم نے بورون ناءٹروجن اور کاربن کا تناسب 

رافین کی حتمی مصنوعات میں اس طریقے سے معلوم معلوم کیا، جو کہ ڈوپڈ گ

کی جاسکتی ہے۔ ڈوپڈ گرافین کا معیار جانچنے کے لیے مختلف مہارتیں استعمال 

کی گءیں۔ نتیجے کے طور پر جو گرافین حاصل ہوءی وه بہت سے تہوں پر 

مشتمل تھی۔ لیکن بورون اور ناءٹروجن کی موجودگی ایک حوصلہ افزاء نتیجہ 

تیسرے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ مستقبل کے مطالعے کے لیے،  ہے جوہمارے

اوپر بیان کیے گءے طریقہ کار سے بناءی گءی پرتوں میں جذب شده سالمات 

میں کاربن کی مقدارکو کم کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہو گا، یا تو تھاءیول بورازاءین 

ے، یا اور چھوٹے مالیکیولز کی مخلوط یک سالمی تہوں سے شروعات کی جاء

پھر چھوٹے سالمے لیے جاءیں جن میں بورون اور ناءٹروجن ہوں جو کہ بنیادی

ا ں                                             اک اکاءی کے طور پر استعمال ہوسکیں۔   

جذب شده (سی۔ سکسٰٹی) سالموں کی حرارتی شکست و  کیماءی میں باب پنجم

ریخت سے (کاپر۔ااا) پر بناءی گءی گرافین کی وضاحت کی گءی ہے۔ لو 

انرجی الیکٹران ڈاءفریکشن، رامان سپکٹروسکوپی اور ایکس ۔ رے فوٹو الیکٹران 

سپکٹروسکوپی کو مختلف درمیانی مواد اور حتمی حاصل کرده گرافین کی  

گی ا                                استعمال کیا گیا خصوصیات جاننے کے لیے   
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اس مطالعہ میں ہمارا اہم مقصد گرافین اور ڈوپڈ گرافین کی بڑی پرتوں کی جذب 

شده سالمات (مالیکیول) سے تیاری تھا۔ ایک مقصد یہ تالش کرنا بھی تھا کہ کیا 

وی یا اس سے بھی بہتر معیار کی اس پیداواری طریقے سے سی وی ڈی کے مسا

گرافین سی وی ڈی سے کم درجہ حرارت پر تیار کی جا سکتی ہے۔ دوسرا مقصد 

یہ مشاہده کرنا تھا کہ کیا اس طریقہ کار سے غیر موصل سطحوں پرگرافین تیار 

 کی جا سکتی ہے ؟ اور تیسرا مقصد یہ واضع کرنا تھا کہ کیا اس طریقہ کارسے

صول ہے۔           ڈوپڈ گرافین قابل ح ڈوپڈ گرافین قابل حصول ہے۔                                  

باب سوءم میں ہم نے برقیاتی طور پر مصفا اورٓاکساءڈاءذڈ تانبے پر گرافین  کی  

'۔ ١،١پیداوار کی وضاحت کی ہے جو کہ خود کار طریقے سے جمع شده 

۔ تھاءیول کی یک سالمی تہہ سے بناءی گءی۔ سب سے پہلے یک باءفیناءل ۔

سالمی تہوں کوروشنی سے پولیمر بنایا گیا اور پھر اس کو ایک ویکیوم فرنس میں 

گرافین کی پیداوارکے لیے گرم کیا گیا۔ بناءے گءے مواد کی تصدیق کے لیے  

ٹو الیکٹران اور رامان مختلف طریقہ کار مثال کونٹیکٹ اینگل، ایکس۔ رے، فو

سپکٹروسکوپی، سکینگ الیکٹران اور ٹرانسمشن الیکٹران ماءیکروسکوپی 

استعمال کی گءیں ۔ ٓاکساءڈاءیذڈ تانبے پر بناءی گءی گرافین کا میعارمصفا 

تانبے  کی پرت  پر بناءی گءی گرافین سے بہتر تھا۔ اس کے عالوه ہم نے دیکھا 

ی گءی گرافین کا میعاربہت حد تک ورق کی کہ مصفا تانبے کے ورق پر بناء 

قلیماتی سمت پر بھی منحصر تھا۔ ہمارے مقاصد کے لحاظ سے گرافین کی 

غیرموصل سطح پرپیداوارکے لیے ہم نے ایک ٓاسان طریقے کی نشاندہی کی ہے، 

لیکن ایک اچھے معیار کی گرافین حاصل کرنے کے لیے جو درجہ حرارت 

  ریقہ سے حاصل کرده گرافین سے کم نہیں۔ضروری تھا وه سی وی ڈی کے ط
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گرافین، اپنی طرزکا پہال (ٹو۔ڈی) دو جہتی ماده  ہے جو بہت خاص میکانی ، 

برقیاقی اور حرارتی خوصیات کا حامل ہے۔ جب ایک سے زیاده افعال کی 

ہ جہتی ٹھوس سے زیاده بہتر کام کرتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے تو یہ ماده سہ

گرافین کو اگر مکمل طور پر سجمھا جاءے اور متعلقہ شعبوں میں احتیاط سے 

الگو کیا جاءے تو یہ مستقبل کی دنیا کو تشکیل دے سکتا ہے ۔ جیسا کہ مختلف 

شعبوں کی مختلف ضروریات ہیں جو کہ ماده کی قلیماتی معیار پہ منحصر ہیں، 

سے گذشتہ دہاءی کے دوران گرافین کی پیداوار کی وسیع پیمانے پہ  جس کی وجہ

کوشیش کی گءی ہیں۔ جن میں گریفاءیٹ کی کیمیاءی برگ ریزی (پرت ریزی)، 

گریفاءیٹ ٓاکساءیڈ کی تخفیف، سلیکان کارباءیڈ کی حرارتی گریفیٹاءزیشن یا دھاتی 

ں گرافین کو قابل سطح پر سی وی ڈی سے پیداوار شامل ہیں۔ برقیاتی ٓاالت می

استعمال بنانے کے لیے سب سے اہم مٗسلہ اچھے معیار کی نقاءص سے پاک مواد 

کی پیداوار ہے۔ لہذا ابھی بھی گرافین کی پیداوار کے لیے نءے طریقے تالش 

کرنے کی گنجاءش موجود ہے۔  خود کار طریقے سے جمع ہونے والی یک سالمی 

یک امید افزاء طریقہ ہے جسے ابھی تہوں سے پیداوارکی شروعات ایک ایسا ا

تک پوری توجہ نہیں ملی۔ یہ طریقہ (نقطہ نظر) ساده ہے ، ٓاسانی سے بڑے 

ی پیداوار کے لیے بھی پیمانے پراستعمال کیا جا سکتا ہے اور ڈوپڈ گرافین ک

 استعمال کیا جا سکتا ہے۔
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