TINJAUAN: POTENSI GRAPHENE OXIDE (GO)
DAN APLIKASINYA

ABSTRAK
Graphene Oxide (GO) memiliki luas permukaan yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan elektroda untuk baterai, kapasitor dan solar
cell. Graphene Oxide lebih murah dan lebih mudah untuk diproduksi daripada graphene, sehingga dapat memasuki produksi massal dan digunakan lebih cepat.
GO dapat dengan mudah dicampur dengan berbagai polimer dan bahan lain, dan meningkatkan sifat bahan komposit seperti kekuatan tarik, elastisitas,
konduktivitas, dan lainnya. GO adalah fluorescent, yang membuatnya sangat sesuai untuk berbagai aplikasi medis. bio-sensing dan deteksi penyakit, pembawa obat dan
bahan antibakteri hanyalah beberapa kemungkinan yang dimiliki GO untuk bidang biomedis.
Di sini, kami meninjau potensi penggunaan GO untuk berbagai aplikasi yang berasal turunan graphene, membahas bagaimana dan menyoroti beberapa contoh
nanokomposit dengan sifat unik dan mengesankan. Selain kemudahan sintesis, banyak keunggulan dibandingkan graphene, termasuk kelarutan yang lebih tinggi dan
kemungkinan fungsionalisasi permukaan yang telah menghadirkan banyak peluang untuk digunakan dalam material nanokomposit. Turunan graphene telah terbukti
menjadi pengisi yang efektif dalam material nanokomposit polimer berkat sifat materialnya yang ideal dan dispersibilitasnya dalam matriks polimer yang telah
menghasilkan banyak aplikasi

PENGUJIAN

KEUNGGULAN
• SEM & TEM Images of prepared GO

• AFM Images of prepared GO

- High Young’s
modulus (~1,100 Gpa)
- High fracture
strength (125 Gpa)
• Raman analysis of GO

• FT-IR analysis of GO

• D-band: 1357cm-1
• G-band: 1598cm-1
• 2D (D+G)- band: 2,500~3,000cm-1

• C=C bond: 1630cm-1
• -OH bond: 3,000~3500cm-1
• C=O bond: 1720cm-1
• C-O-C bond: 1050cm-1

STRUKTUR ATOM

Sintesis Graphene Oxide (GO) dengan Metode Modifikasi
Hummers.

Industri dengan aplikasi bahan berbasis
Graphene di dunia

Graphene oxide quantum dot
(GOQD)

❑ Graphene Oxide (GO) memiliki potensi aplikasinya dalam banyak bidang industri.

Graphite Powder (Gpt)

Graphite Oxide (GtO)

Graphene Oxide (GO
Sheet)

❑ Potensi penggunaan sebagai bahan bakar roket.
❑ Dengan berbagai keunggulannya, membuka peluang untuk pengembangan dalam skala yang lebih luas.
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