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  No. EPG-1012 

سنتز اکسید گرافن به روش هامرز اصالح شده و بررسی پایداری آن 

 در سوسپانسیون آبی برای کاربردهای نیروگاهی
 

 قاسم باصري، مجتبي شريعتي نياسر

 آزمايشگاه پديده هاي انتقال و فناوري نانو، دانشكده مهندسي شيمي

 دانشگاه تهران

 تهران، ايران

 هدي مولوي

 ز شيمي و موادگروه شيمي و فرايند، مرك

 پژوهشگاه نيرو

 تهران، ايران

 دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات

 راي باختبرق شركت برق منطقهشركت 

 اك، ايرانرا
 

 

 

 گرافن اكسيد براي تهيه كارآمدو  اي آسانشيوه، در اين پژوهش — چكيده
 ارائه گرديد. در اين هامرز اصالح شده روش پودر و بر اساسبه صورت 

 از طريق اسيد سولفوريک پرمنگنات و واكنش پتاسيم توسط گرافيت روش
 گرافن پايدار شدن كمپلكس حد واسط به اكسيدگرافن تبديل شد. اكسيد

( مورد FTIR) مادون قرمز طيف سنجي با استفاده از تبديل فوريهسنتز شده 
به منظور  X (X-RAY)پراش اشعه بررسي قرار گرفت. همچنين از روش

گرافن استفاده گرديد. نانوصفحات اكسيد  به اي شدن گرافيتاليه بررسي
تفاوت روش استفاده شده نسبت به روش هامرز معمولي در افزايش پتاسيم 

وري در فرآيند پرمنگنات و شستشوي محلول است كه منجر به بهبود بهره
شود كه از اكسيداسيون و افزايش ميزان آب دوستي در پودر تشكيل شده مي

 گردد. يت هاي پودر توليد شده به اين روش محسوب ميمز

در ادامه و با توجه به ضريب انتقال حرارت باالي اكسيد گرافن، به منظور 
بررسي كاربرد آن در سياالت مناسب براي انتقال حرارت، به ويژه در 
كاربردهاي نيروگاهي، نانوسيال آبي اكسيدگرافن در چهار غلظت مختلف 

آن با استفاده از پتانسيل زتا بررسي گرديد. همچنين ضريب  تهيه و پايداري
انتقال حرارت نانوسياالت تهيه شده به عنوان مهمترين پارامتر انتقال حرارت 

 مورد مطالعه قرار گرفت.

براساس نتايج حاصله، نانوسياالت از پايداري مطلوبي برخوردار بوده و 
 %3030اي نانوسيال حاوي در ضريب انتقال حرارت بر %03افزايشي بيش از 

 از نانوساختار گرافن حاصل گرديد.
 

اكسيد گرافن، نانوصفحات، نانوسيال، پايداري، روش  — هاي كليديواژه
 هامرز اصالح شده 

 مقدمه  .1

 اي راقابل مالحظه توجه جديدپودر نانو به عنوان يک گرافن به تازگي

حرارتي، هدايت  مناسب مانند خواص به سبب، كاربردها براي بسياري از

موثر، به  استحكام كششي باال و خواص مكانيكيو  مدول يانگ الكتريكي،

-برجسته، گرافن را به عنوان گزينه . اين خواص]1-0[خود جلب كرده است

 كامپوزيت، صنايع حمل و نقل، هوا فضا نظير بسياري در كاربردهاي برتراي 

دو بعدي از  ساختاراي دار اين ماده. ]5،4[تبديل كرده است الكترونيک و

النه زنبوري  شبكه به صورت متراكم در يک است كه 2spورقه كربن با پيوند 

 اعتقاد بر اين بود، 0335در سال  گرافن قرار گرفته است. قبل از كشف شكل

 محدود دما در دو بعدي بلورهاي وجود منطبق با ترموديناميكي نوسانات كه

 . با اين حال،]6[وديت اذعان داردنيست، وليكن كشف گرافن به اين محد
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 توجه 1ناوسلو و گييم توسط منحصر به فرد ساختار موفقيت آميز اين سنتز

خود جلب كرده  صفحات به نانو سري جديد از براي ايناي را ويژه

 .]7[است

گرافن  ضخامت به طورعمده در، كه گرافن براي تهيه هاي مختلفيروش

ها روش برخي از وجود دارد. تند،متفاوت هس محصول تهيه شده حجم و

در  توليد براي برخي ديگر و اي شدن صفحاتاليه كيفيت خوبي از منجر به

هاي توليد با بازده گرافن، روش سازيباشند. براي آمادهمقياس زياد كارآمد مي

. ]8[باشندرسانا عمدتاً مناسب مي هايفيلم و مواد كامپوزيت توليد باال مانند

 معرفي شده است. روش اول گرافن براي توليد چهار روش ،به طور كلي

 . دومين روش]3-10[است حرارتي اليه برداري و دهي بخار شيمياييرسوب

 يا "چسب نواري"به عنوان روش  كه گرافيت استميكروكانالي  بردارياليه

 مانند، مستقيم سنتزسوم . روش ]15و10[است شناخته شده "پوست كندن"

اليه  چهارم دسته و در نهايتروي سطوح عايق الكتريكي؛ بافته رشد هم

 .]14-18[باشدمي از گرافيت شيميايي برداري

ترين سازي گرافن كارآمداستفاده از اكسيد گرافيت به عنوان پايه آماده

روش در ميان تمام روش هاي ذكر شده براي توليد گرافن در مقياس زياد 

يت شامل واكنش گرافيت با . تشكيل اكسيد گراف]18، 17، 7[است 

اكسيدكننده قوي مانند اسيد سولفوريک، اسيد نيتريک، پتاسيم كلرات و 

دار مانند باشد. حضور گروه هاي عاملي اكسيژنپتاسيم پرمنگنات مي

هيدروكسيل، كربوكسيل، كربونيل و اپوكسيد منجر به افزايش فاصله بين 

 SP2ي كربن اكسيد شده از هاصفحات در اكسيد گرافيت و هيبريداسيون اتم

. اكسيد گرافن به شدت آبدوست ]11[شودچهار ضلعي مي  SP3مسطح به

تواند هاي عاملي متصل در پايه و لبه صفحات ميبوده و به دليل وجود گروه

به راحتي در آب ورقه ورقه شود. بنابراين، روند اولتراسونيک ممكن است 

با اين  اكسيد گرافن در آب شود. منجر به تشكيل يک پراكندگي نيمه پايدار

تواند بدون احيا بيشتر حال، اكسيد گرافن يک ماده عايق است، در نتيجه نمي

 .به عنوان يک نانو ساختار رسانا مورد استفاده قرار گيرد

هاي مختلفي براي سنتز اكسيدگرافن به شيوه شيميايي توسط روش روش

روش توسعه يافته توسط  اكسيژن دار كردن گرافيت از طريق يكي از سه

. اكسيد گرافن توليد شده ]13-01[و هامرز وجود دارد برودي، استدنمير

ماند، اما رنگ آن اي  باقي ميها  به صورت ساختار اليه اليهتوسط اين روش

تر در مقايسه با گرافن به دليل از دست دادن اشتراك الكتروني، بسيار روشن

شامل فرآيند اكسيداسيون پرمنگنات  . به طور خاص، روش هامرز]0[است

باشد. در اين روش گونه فعال دي منگنز پتاسيم و اسيد سولفوريک مي

                                                        
1 Novoselov and Geim 

است كه از طريق واكنش تتروكسيد تک فلز  (Mn2O7) هپتوكسيد

. اكسيد گرافيت به شدت اكسيژن دار است ]00[به دست مي آيد  +MnO3و

توانند در آب به آساني مي باشد كهو شامل مواد اليه اليه بسيار آبدوست مي

-هاي جداسازي شده اكسيد گرافن ميورقه ورقه شوند، كه اين ورقه

 .]05-00[باشند

تاكنون، كارهاي گزارش شده در مورد فاز محلول اكسيد گرافن بيشتر در 

هاي فاز آبي انجام شده است. با اين حال، پراكندگي  اكسيد گرافن در حالل

لي، بسيار مطلوب است چرا كه ممكن است استفاده هاي آديگر، به ويژه حالل

. تا به امروز رفتار ]0[عملي از اين مواد به طور قابل توجهي تسهيل يابد

مانده است، وليكن پراكندگي اكسيد گرافن تا حد زيادي ناشناخته باقي

پراكندگي اكسيد گرافن در حالل آلي از طريق عاملدار كردن كوواالنسي 

ها و پليمرهاي مختلف انجام شده ن با مولكولصفحات اكسيد گراف

هايي براي بيشتر كاربردها مطلوب [، اما وجود چنين تثبيت كننده04است]

كشف كردند نانوصفحات اكسيد گرافيت  0. اخيراً، كاي و سانگ]06[نيست

( بدون عاملداركردن شيميايي DMFدي متيل )-N ،Nتوان در تهيه شده را مي

 .]07[پراكنده كرد

دف از تحقيق انجام شده كه بخشي از آن در اين مقاله ارائه شده است، ه

دستيابي به نانوسيال آبي مناسب براي كاربردهاي انتقال حرارت نيروگاهي 

-سازي صنايع منجر به صرفهباشد. چراكه استفاده از نانوسياالت در خنکمي

بكارگيري شود. عالوه بر اين، اي در مصرف انرژي ميجويي قابل مالحظه

تواند منجر به اين سياالت به منظور كاهش سريع دماي سطوح بسيار داغ، مي

ها شود. در همين راستا، نانو صفحات اكسيد گرافن به افزايش ايمني نيروگاه

روش هامرز اصالح شده تهيه و پس از بررسي ساختار، از آنها در تهيه 

مبحث پايداري نانوسياالت  نانوسياالت آبي استفاده گرديد. با توجه به اهميت

هاي حرارتي، پايداري نانوسياالت تهيه شده با به منظور كاربرد آنها در مبدل

استفاده از آناليز پتانسيل زتا بررسي گرديد. همچنين ضريب انتقال حرارت 

نانوسيال تهيه شده، به عنوان پارامتري مهم در انتقال حرارت، مورد مطالعه 

 واقع گرديد.

                                                        
2 Cai and Song 
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 شروش آزماي .2

 مبدل حرارتي منتخب .2.1

به منظور درك بهتر امكان استفاده از نانوسيال تهيه شده در انتقال 

پوسته -حرارت نيروگاهي، مشخصات سياالت يك كندانسور لوله

ذكر شده است. در اين مبدل « 1 جدول»نيروگاه منتظر قائم در 
 سيال عامل آب در لوله ها و بخار در پوسته جريان دارد.

 ات سياالت در يك كندانسور نمونه نيروگاه منظر قائم: مشخص1جدول 

 17673m3/hr  دبي آب

 08C  دماي آب ورودي 

 08C  دماي آب خروجي  .2.2

 kg/hr 006148 دبي بخار .2.2

 psi 1004اشباع در فشار بخار  بخار ورودي

 50C  دماي بخار خروجي

 

 نمايش داده« 1شكل »طرح شماتيكي از مبدل مورد اشاره نيز در 
 شده است.

 

 لوله منتخب-: طرح شماتيك مبدل پوسته1شكل 

 

 مواد .2.2

در اين پژوهش از مواد شيميايي گرافيت، اسيد سولفوريک، اسيد 

كلريدريک، پتاسيم پرمنگنات و آب اكسيژنه استفاده گرديد كه مشخصات آنها 

 ذكر شده است.« 0 جدول»در 

 استفاده مورد شيميايي مواد: 2جدول 

 عرضه کننده نام تجاری یاییمشخصات شیم نام

 Merckشرکت  Graphite %9/99خلوص بیش از گرافیت

 Merckشرکت  4SO2H %99خلوص بیش از  اسید سولفوریک

 Merckشرکت  HCl %01خلوص  اسید کلریدریک

 4KMnO - پتاسیم پرمنگنات
-Sigmaشرکت 

Aldrich 

 Merckشرکت  2O2H %01خلوص  آب اکسیژنه

 

 نسنتز اكسيد گراف .2.2

به منظور سنتز اكسيد گرافن مطلوب از روش هامرز اصالح شده استفاده 

باشد، با اين تفاوت كه در آن از شد. اين روش مشابه روش هامرز مي

تري مانند پتاسيم پرمنگنات به جاي با اسيد نيتريک استفاده اكسيدكننده قوي

افيت از هم شود كه صفحات گركننده باعث ميشود. استفاده از اين اكسيدمي

تر و فاصله بيشتري گرفته و محصول اكسيدگرافن بدست آمده با كيفيت

 باالتري باشد. pHهمچنين داراي 

شود. از اي درون حمام يخ قرار داده ميبدين منظور ابتدا يک ظرف شيشه

حفظ  C◦ 13ابتداي اين مرحله با قرار دادن دماسنج درون حمام، دما بايد زير 

درون ظرف ريخته و همراه  %38ليتر اسيد سولفوريک ليمي 56شود. مقدار 

گرم گرافيت خالص به ظرف اضافه و عمل اختالط به مدت  0همزدن مقدار 

گرم پودر پتاسيم پرمنگنات به آرامي و  6شود. سپس مقدار دقيقه انجام مي 14

ساعت به مخلوط اضافه و پس از اتمام،  4/1همراه با همزدن شديد در مدت 

 C◦ 04يابد. سپس دماي حمام به الط به مدت نيم ساعت ادامه ميعمل اخت

افزايش يافته و پس از پايداري دما، حدود يک ساعت ديگر اختالط صورت 

ليتر آب مقطر با احتياط به ظرف ميلي 133پذيرد. براي رقيق سازي مقدار مي

ليتر آب مقطر درون ظرف ميلي 033اضافه شده و همزن خاموش شود و 

يابد تري ريخته و محتواي ظرف اوليه به آرامي به ظرف بزرگتر انتقال ميبزرگ

شود. در اين مرحله نيز دماي حمام و اختالط به مدت نيم ساعت انجام مي

-ميلي 03سازي مخلوط با آب مقطر، شود. بعد از رقيق C◦ 53نبايد بيشتر از 

ختالط ادامه پيدا به آرامي به ظرف اضافه و نيم ساعت ا %03ليتر آب اكسيژنه 

كند. در اين مرحله رنگ محلول براي مدت كوتاهي به زرد روشن تغيير مي

توسط  pHها و افزايش يابد. سپس شستشوي مخلوط به منظور حذف يونمي
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و آب مقطر، با اضافه كردن به مخلوط و اختالط  %13اسيد كلريدريک 

گيرد. انجام ميدور بر دقيقه( به مدت يک ساعت  15333)سانتريفيوژ با 

-گيرد و مواد تهساعت در جاي ساكن قرار مي 5سپس ظرف، به مدت حدود 

 0به مدت  C◦ 43گردد. سپس مخلوط در آون در دماي نشين شده صاف مي

 باشد.شود. پودر تشكيل شده اكسيد گرافن ميساعت قرار داده مي

 آماده سازی نانوسيال  .2.2

-با غلظت اي آماده سازي نانوسيالابتدا ميزان مورد نياز اكسيد گرافن بر

-حجمي در سيال پايه )آب( محاسبه مي %3030و  30/3، 3031، 30334هاي 

دقيقه  43شود. پس از اضافه نمودن اكسيد گرافن به آب، مخلوط به مدت 

كيلوهرتز تحت امواج  53بوسيله همزن التراسونيک حمامي با فركانس 

 گيرد.التراسونيک قرار مي

 ثنتايج و بح  .2

 (XRDطيف سنجی پراش پرتو ايکس) .2.1

شود. مشخص مي Xمواد و فازهاي موجود در آن بر اساس پراش اشعه 

براي اكسيد گرافن سنتز شده به روش هامرز  XRDبر اين اساس آناليز 

 نمايش داده شده است.« 0شكل » اصالح شده انجام گرديد كه نتيجه آن در 

اكسيد گرافن سنتز شده داراي يک پيک  XRDمطابق اين شكل، طيف 

باشد كه تنها پيک موجود و ( مي330با شاخص ميلر ) 87/11°بلند در زاويه 

پهناي پيک در اين زاويه و با  مشخص براي اكسيد گرافن است. با محاسبه

آيد. با نانومتر بدست مي 1/7ها معادل بكارگيري معادله شرر، اندازه كريستال

نانومتر فاصله دارد،  753/3هر اليه اكسيدگرافن با اليه ديگر توجه به اينكه 

اليه است كه از نظر ساختاري، كمي پر اليه  5/3اين ساختار گرافني داراي

( و 133با شاخص ميلر ) 4/00شود. همچنين پيک ضعيف زاويه محسوب مي

اغتشاش كم موجود در طول پيک فوق، ناشي از حضور ناخالصي كم موجود 

، كه به دليل ]17[اكسيدگرافن و احتماالً گرافيت اوليه باقيمانده است در پودر

-ها پيک مشخصهاندازه بسيار ريز، آمورف و يا غلظت بسيار كم اين ناخالصي

توان توليد اي ظاهر نشده است و فقط توليد اغتشاش كرده است. بنابراين مي

 ت.اكسيدگرافن سنتز شده را از نظر كريستالي قابل قبول دانس

 

 اکسیدگرافن به روش هامرز اصالح شده XRDطیف  :2شكل 

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون  .2.2
 (FTIRقرمز)

هاي عاملي موجود طيف مادون قرمز قادر است مقدار حضور و نوع گروه

هاي بر روي اكسيدگرافن را تعيين كند. از اين رو براي اثبات انفصال گروه

 «0شكل »استفاده شد. نتيجه حاصله در  FTIR عاملي از اكسيدگرافن، از آناليز

 نمايش داده شده است.

گردد كه شدت و عرض پيک پهن در با توجه به اين شكل مالحظه مي

 .است OHهاي باشد كه مربوط به گروهمي 0633تا   cm 0333-1محدوده 

-شامل گروه (O-Cهاي )مربوط به گروه cm 1341-1همچنين پيک ناحيه 

 cm 1604-1هاي ناحيه هيدروكسيل ساختار اكسيدي و پيکهاي اپوكسي و 

باشند كه جزء ( ميC=O( و )C-Cهاي )مربوط به گروه cm 1700-1و 

شود كه در مجموع ساختار ساختار اصلي و هگزاگونال گرافن محسوب مي

 FTIRسنجي . نتايج بدست آمده از طيف]08[كنداكسيدگرافن را تاييد مي
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اكسيدگرافن هامرز در  FTIRمربوط به طيف با گزارشات  «0شكل »

  .]03[تحقيقات ديگر تطابق دارد

 

 پايداري نانوسيال .2.2

جهت بررسي پايداري نانوسيال اكسيدگرافن، آناليز پتانسيل زتا بر روي 

 قابل  مشاهده است. «0شكل »اين نانوسيال انجام گرفت. نمودار آن در 

ار پتانسيل زتا براي اين شود، مقدمشاهده مي «5شكل »همانطور كه در  

 ASTMDگزارش شده است كه با توجه با استاندارد  -mV 7/03نانوسيال 

پايداري خوب را نسبت داده است(، نانوسيال  ±53)كه به مقدار  4187-82

 باشد.اكسيدگرافن داراي پايداري قابل قبولي مي

 

 
 اکسيد گرافن هامرز اصالح شده FTIRطيف  :2 شکل
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 حجمی % 22/2پتانسيل زتای نانوسيال  :2 شکل

 

 بررسي ضريب انتقال حرارت .2.2

نسبت ضريب انتقال حرارت نانوسيال تهيه شده به ضريب انتقال حرارت 

نمايش داده شده است. همانطور كه  «4شكل »سيال پايه بر حسب دما در  

گردد، در هر چهار غلظت نانوذرات در سيال پايه، ضريب انتقال مشاهده مي

ارت بيش از ضريب انتقال حرارت سيال پايه است. در عين حال با حر

شود. روند افزايشي در اين پارامتر ديده مي %3030افزايش غلظت نانوذرات تا 

اين در حالي است كه، با افزايش بيشتر غلظت نانوذرات، شاهد كاهش اين 

-غلظتتواند ناشي از كاهش پايداري نانوسيال در ضريب هستيم. اين امر مي

هاي باالتر باشد. شايان ذكر است كه، ضريب انتقال حرارت در شرايط 

-از نانوذرات اكسيد گرافن افزايش چشم %3030بكارگيري نانوسيال حاوي 

 داشته است. %03گيري به ميزان بيش از 

  

 

: نسبت افزايش ضريب هدايت حرارتی نانوسيال اکسيد گرافن به 5شكل 

 فسيال پايه در دماهای مختل
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 امكان بكارگيري در مبدل منتخب   .2.2

درجه  82-93عطف به دماي عملياتي سيال عامل كه در محدوده 

سانتيگراد قرار دارد، و با توجه به محدوده وسيع دمايي كه در آن به 

رسد برررسي ضريب انتقال حرارت پرداخته شده است، به نظر مي
عنوان محدوديتي در زمينه بكارگيري نانوسيال تهيه شده به 

جايگزين سيال عامل آب وجود نداشته باشد. با توجه به افزايش قابل 

توجه ضريب انتقال حرارت نانوسيال آبي تهيه شده در مقايسه با 
سيال عامل، استفاده از نانوسيال مي تواند منجر به صرفه جويي در 

 ها گردد.هزينه

 گيريهجنتي .2

براي  گزينه مناسبيک را به  طبيعي، گرافن گرافيت منابعفراواني 

جديد تبديل كرده است. در اين مطالعه با استفاده از روش اصالح  كاربردهاي

طبق نتايج شد.  تبديل به نانوصفحات اكسيد گرافن گرافيت پودر شده هامرز

XRD  وFTIR  سنتز نانوساختار اكسيدگرافن به اثبات رسيد، كه با توجه به

هامرز اصالح شده روش توان نتيجه گرفت كه روش ، ميFTIRطيف 

باشد. مقدار پتانسيل زتا براي اين دار كردن گرافن ميمناسبي براي عامل

 ASTM Dگزارش شده است كه با توجه به استاندارد  -mV 7/03نانوسيال 

باشد. نانوسيال ، نانوسيال اكسيدگرافن داراي پايداري مناسبي مي4187-82

گرافن در آن منجر به افزايشي بيش نانوذرات اكسيد  %3030آبي تهيه شده با 

در ضريب انتقال حرارت شده است. با در نظر گرفتن محدوده دمايي  %03از 

تواند سيال عامل آب در يک مبدل حرارتي نمونه، چنين نانوسيالي مي

هاي حرارتي جايگزيني مناسب و كارامد براي سيال عامل آب در مبدل

ها و افزاش ايمني تجهيزات در هزينه جوييها بوده و منجر به صرفهنيروگاه

 خواهد شد.
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