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بــا اســتفاده از نانوپرکنندههــا و ورود آن بــه درون شــبکه پلیمــری ،پلیمــر نانوکامپوزیــت تولیــد
میشــود کــه خــواص فــوق العــادهای ،نســبت بــه پلیمــر خالــص از خــود نشــان میدهــد
و منجــر بــه بهبــود خــواص گرمایی،فیزیکــی و مکانیکــی ،پوششــی ،الکتریکــی ،نفوذپذیــری،
خــواص جذبــی وتأخیــر در قابلیــت اشــتعال و...میشــود .از میــان نانوپرکنندههــای مختلــف،
گرافــن بهعلــت پیونــد  C-Cو ســاختار شــبکه النــه زنبــوری شــشوجهی ،مســاحت ســطح
ویــژه بــاال ،اســتحکام مکانیکــی و هدایــت الکتریکــی بهعنــوان گزینــهای مناســب در ترکیــب
بــا پلیمرهــا و تولیــد نانوکامپوزیــت ،مطــرح اســت .نانوکامپوزیتهــای گرافنــی بــا کاربردهــای
گســترده در صنعــت نفــت و گاز مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد کــه عبارتنــد از کاتالیزورهــا،
جاذبهــا ،پوشــشها و مــواد ضدخوردگــی ،جداکننــده آب و نفــت .در ایــن مقالــه مــروری بــر
ســنتز گرافــن و اکســیدگرافن و روشهــای پرکاربــرد ســنتز نانوکامپوزیــت گرافن/پلیمــر و کاربــرد
آنهــا در صنعــت نفــت و گاز انجــام میشــود.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
پلیمرهــا اســتحکام و انعطاف پذیــری باالیــی دارنــد ،امــا بــرای
کاربردهــای صنعتــی بــا بعضــی معایــب روبــه رو هســتند کــه
اســتفاده از آن هــا را بــا محدودیتهایــی مواجــه کــرده اســت.
اخیــرا ً مــواد کامپوزیتــی پلیمــری در کاربردهــای مختلــف مورد
اســتفاده قــرار گرفتهانــد .در ایــن راســتا ،فنــاوری نانــو به عنوان
یکــی از مهم تریــن فناوریهــا بــرای بهبــود خــواص مــواد
کامپوزیتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .نانــوذرات بــا
مســاحت ســطح ویــژه و حجــم منافــذ بــاال و انــدازه کوچــک،
خــواص فیزیکــی و شــیمیایی منحصربه فــردی از خــود نشــان
میدهنــد .بنابرایــن ،آن هــا را میتــوان به عنــوان پرکننــده
بــه پلیمرهــا اضافــه کــرد کــه منجــر بــه تولیــد نانوکامپوزیــت
پلیمــری بــا خــواص ویــژه و چندمنظــوره میشــود .مــواد
نانوکامپوزیــت را میتــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد:
نانوکامپوزیتهــای ســرامیکی ،نانــو کامپوزیتهــای فلــزی و
نانــو کامپوزیتهــای پلیمــری .نانوکامپوزیتهــای پلیمــری
بــا توجــه بــه امــکان اســتفاده در کاربردهــای مختلــف ماننــد
بســته بندی ،غشــا ،جــذب ،کاتالیــزور ،صنعــت نفــت و گاز و
...بررســی و مطالعــه شــدهاند .آن هــا خــواص حرارتــی فیزیکی
و مکانیکــی ،ممانعتــی ،پوششــی ،الکتریکــی ،نفوذپذیــری،
جذبــی و به تأخیــر انداختــن اشــتعال ()Flame retardant
بهتــری را نســبت بــه پلیمرخالــص نشــان میدهند.عــاوه
بــر ایــن ،نــوع شــبکه پلیمــری و پرکنندههــا ،نقــش مهمــی
در خــواص نانوکامپوزیــت ایفــا میکننــد .نانومــواد مختلــف
مثــل نانولولــه کربنــی ،گرافــن ،نانوســیلیکا و الیــاف تقویــت

شــده به عنــوان پرکننــده بــه شــبکه پلیمــر اضافــه میشــوند .از
میــان نانومــواد گوناگــون ،گرافــن ،یکــی از مهم تریــن گزینههــا
به عنــوان پرکننــده اســت.گرافن بــا ســطح ویــژه خــاص،
اســتحکام مکانیکــی و هدایــت الکتریکــی بــاال ،توجــه زیــادی
را بــه خــود جلــب کــرده اســت و به عنــوان پرکننــده ای بــا
مقادیــر کم تــر نســبت بــه ســایر نانومــواد ،نتایــج مشــابهی
بهدســت میدهــد .نانوکامپوزیتهــای گرافنــی بــرای
کاربردهــای نفــت و گاز مناســب بــوده و بهطــور گســتردهای
در ایــن زمینـ ه اســتفاده میشــوند [1و .]2شــکل  1کاربردهــای
نانوکامپوزیــت گرافن/پلیمــر در صنعــت نفــت و گاز نشــان
میدهــد.
 2تهیــه گرافــن و کامپوزیتهــای پلیمــری برپایــه
ـن
گرافـ
گرافــن ،مشــتقاتش و نانوکامپوزیــت گرافن/پلیمــر بــه
روشهــای مختلفــی ســنتز میشــوند .بــرای تولیــد گرافــن
از دو رویکردکلــی بــاال بــه پاییــن و پاییــن بــه بــاال اســتفاده
میشــود (شــکل  .)2رویکردبــاال بــه پاییــن روشــی اســت کــه
در آن بــا خــرد کــردن یــا جداســازی گرافیــت یــا مشــتقات آن
گرافــن بهدســت میآیــد .رویکــرد پاییــن بــه بــاال روشــی
اســت کــه در آن بــا کنــار هــم قرارگرفتــن ذرات و اتمهــا
شــکل نهایــی مــاده ایجــاد میشــود .هــر کــدام از ایــن
رویکردهاشــامل چندیــن روش هســتند .روش پاییــن بــه بــاال
منجــر بــه تولیــد گرافــن در حجــم کــم میشــود .برای اســتفاده
از گرافــن بــرای ســاخت کامپوزیتهــای پلیمــری ،نیــاز بــه

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

شکل  1کاربردهای نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر در صنعت نفت
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شکل  2انواع رويكردهاي سنتز گرافن

مروری بر خواص و کاربردهای کامپوزیتهای پليمري ...

حجــم زیــادی از گرافــن اســت .بنابراینرويكــرد بــاال بــه پاییــن
بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .روش الیه الیــه کــردن
مکانیکــی و شــیمیایی از روشهــای اصلــی بــرای تولیــد گرافن
در حجــم زیــاد اســت .در روش الیه الیــه کــردن مکانیکــی ،بــا
اســتفاده از امــواج فراصــوت یــا جریــان الکتریکــی بــر نیــروی
واندروالــس بیــن ورقههــای گرافیــت یــا مشــتقاتش ،غلبــه
كــرده ،بــا تضعیــف پیوندهــای واندروالســی و افزایــش فاصلــه
بیــن الیههــا ،گرافــن الیــهای تولیــد میشــود .در روش
شــیمیایی ،بــه کمــک مــواد شــیمیایی گوناگــون و قرارگیــری
ایــن مــواد در بیــن الیههــای گرافیــت یــا مشــتقاتش ،فاصلــه
بیــن ورقههــای گرافیــت افزایــش یافتــه ،در نهایــت بــه کمــک
امــواج فراصــوت و کاهــش اکســیدگرافیت ،ورقههــای گرافــن
تولیــد میشــود [.]6-3
پرکاربردتریــن روش بــرای ســنتز اکســیدگرافن ،اســتفاده از
روش هامــرز اســت .در ایــن روش ،گرافیــت را در معــرض
اکســیدکنندههای قــوی مثــل  KMnO4 ،NaNO3وH2SO4/
 H3PO4قــرار میدهنــد و گروههــای مختلــف اکســیژنی بــر
روی گرافیــت قــرار گرفتــه ،اکســیدگرافیت تولیــد میشــود.
ســپس اکســیدگرافن بــه کمــک فراینــد امــواج فراصــوت
اکســیدگرافیت و افزایــش فاصلــه بیــن الیههــای آن تشــکیل
میشــود .در نهایــت به منظــور تولیــد گرافــن میتــوان
اکســیدگرافن را بــه کمــک روش الکتریکــی ،گرمایــی یــا
شــیمیایی کاهــش داد [.]7
یکــی از چالشهــای اصلــی بــرای تولیــد نانوکامپوزیــت
گرافن/پلیمــر ،پراکندگــی مناســب گرافــن در شــبکه پلیمــری
اســت کــه بــه ایــن منظــور از ســه روش پرکاربــرد بــرای
پراکندگــی گرافــن در شــبکه پلیمــری و تولیــد نانوکامپوزیــت
پلیمر/گرافــن اســتفاده میشــود کــه عبارتنــد از اختــاط مذاب،
اختــاط محلــول و بســپارش درجــا .در صنعــت ،به منظــور
تهیــه نانــو کامپوزیتهــای گرافنــی از روش اختــاط مــذاب

اســتفاده میشــود .در ایــن روش ،پلیمــر را در دمــای بــاال ذوب
میکننــد و گرافــن را بــه آن اضافــه میکننــد و بهوســیله
دســتگاهی مثــل اکســترودر ،تحــت نیــروی بــاال قــرار میگیــرد
تــا اختــاط کامــل صــورت گیــرد[( ]8شــکل .)3
در روش اختــاط محلولــي ،به منظــور انحاللپذیــری و
پراکندگــی بــاالی گرافــن و مشــتقاتش بــا آب و حاللهــای
آلــی ،ابتــدا گرافــن و حــال مــورد نظــر به کمــک فراینــد
فراصــوت ،مخلــوط شــده ،ســپس پلیمــر بــه آن هــا اضافــه
میشــود .پلیمرهــای مختلفــی مثــل پلی ایمیــد ،پلی وینیل الــکل،
پلی متیل متااکریــات ،پلی اســتایرن و پلی کربنــات و  ...مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد .ایــن روش بــه علــت تبخیــر حــال
در محیط زیســت و مشــکالت محیط زیســتی بــرای تولیــد
نانوکامپوزیــت پلیمر/گرافــن در حجــم زیــاد مــورد اســتفاده
قــرار نمیگیــرد [( ]8شــکل  .)4روش اختــاط مــذاب،
مشــکالت زیســت محیطی کم تــری نســبت بــه روش اختــاط
محلولــي دارد امــا روش اختــاط مــذاب ،پراکندگــی کم تــری
از گرافــن را در شــبکه پلیمــری فراهــم میکنــد و همچنیــن
به علــت ایجــاد دمــای بــاال بــرای مــوادی کــه در اثــر دمــای
بــاال دچــار تخریــب ســاختاری میشــوند ،مناســب نیســت.
در روش بســپارش درجــا ،گرافــن بــه مونومــر اضافــه شــده و
به کمــک شــروع کننده مناســبی مثــل تابــش یــا حــرارت ،بهطــور
یکنواخــت در زمینــه پخــش میشــود و فراینــد بســپارش
به صــورت درجــا و هم زمــان رخ میدهــد .در ایــن روش بیــن
پلیمــر و گرافــن ،پیونــد شــیمیایی ایجــاد میشــود .ایــن پیونــد
باعــث میشــود دو جــزء تقویت کننــده بهوجــود آیــد کــه
بــرای تولیــد نانوکامپوزیــت مناســب اســت [( ]8شــکل .)5
 3خــواص وکاربردهــای نانوکامپوزیــت پلیمــری
برپایــه گرافــن درصنعــت نفــت
نانوپرکنندههــا به منظــور بهبــود چندیــن خــواص پلیمــری

ش اختالط مذاب برای سنتز نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر
شکل  3رو 
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ش اختالط محلولي برای سنتز نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر
شکل 4رو 

شــامل فیزیکــی و مکانیکــی ،زیســتی ،ممانعتــی ،الکتریکــی،
مغناطیســی و ســطحی بــرای کاربردهــای مختلــف به خصــوص
صنایــع نفــت و گاز مورد توجــه قــرار گرفته انــد .نانوپرکنندهها
در مقایســه بــا پرکنندههــای معمولــی از جملــه الیــاف شیشــه،
الیــاف کربــن و ورقههــای چوبــی دارای مســاحت ســطح
ویــژه باالتــر فعل وانفعــاالت قابــل کنتــرل بــا شــبکه پلیمــری
اســت .گرافــن به عنــوان نانوپرکننــده بــرای شــبکههای
پلیمــری بهطــور گســترده مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت،
زیــرا میتوانــد چندیــن ویژگــی پلیمــر را بهبــود دهــد.
به علــت این کــه گرافــن نســبت بــه اکســیدگرافن ( ،)GOدارای
ســازگاری پایینتــری بــا پلیمرهــای آلــی اســت ،بــه ایــن
منظــور بــرای کاربردهــای گوناگــون ،اکســیدگرافن ،کاهــش
یافتــه یــا به کمــک پلیمرهــای آلــی مختلــف عام ـلدار شــدهو
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
 1-3خواص فیزیکی

نانوکامپوزیتهــای پلیمــری دارای خــواص الکتریکــی،
مکانیکــی ،حرارتــی و کاربردهــای محیط زیســتی هســتند کــه

مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتهانــد .رســانایی الکتریکــی
پلیمرهــای نانوکامپوزیــت اخیــرا ً بســیارمورد توجــه دانشــمندان
قــرار گرفتــه اســت.
شــبکه پلیمــری عایــق اســت و زمانــی کــه گرافــن به عنــوان
پرکننــده اضافــه میشــود ،هدایــت الکتریکــی نانوکامپوزیــت
پلیمــر گرافنــی ،بــه علــت هدایــت الکتریکــی بــاالی گرافــن
فراهــم میشــود .هدایــت الکتریکــی کامپوزیتهــا بــه
عوامــل مختلفــی نظیــر نســبت ظاهــری ()Aspect Ratio
گرافــن ،غلظــت و تجمــع پرکننــده ،روشهــای ســنتز و
گروههــای عاملــی بســتگی دارد .گرافــن دارای رســانایی بــاال
اســت ،امــا تولیــد آن در مقیــاس زیــاد از طریــق الیهبــرداری
مکانیکــی محــدود اســت .بــرای ایــن منظــور ،اکســیدگرافن،
بــهکار گرفتــه میشــود ،زیــرا تولیــد آن در مقیــاس وســیع،
اقتصــادی اســت .در مــورد اکســیدگرافن ،میتــوان گفــت
کــه کاهــش اکســیدگرافن عایــق باعــث میشــود گروههــای
فعــال اکســیژن ،حــذف شــده ،هدایــت الکتریکــی آن بازگــردد.
بنابرایــن ،اکســیدگرافن کاهــش یافتــه ،به عنــوان پرکننــده ای
رســانا بــرای اســتفاده در کامپوزیتهــای پلیمــری به کارگرفتــه

ش بسپارش درجا برای سنتز نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر
شکل 5رو 
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میشــود .تحقیقــات نشــان داده کــه کاهــش اکســیدگرافن و
حــذف گروههــای فعــال اکســیژن بــه روش شــیمیایی ،هدایــت
الکتریکــی کم تــری را نســبت بــه روش کاهــش اکســیدگرافن
بــا روش مکانیکــی نشــان داده اســت [ .]9کیــم و همــکاران
[ ]10بهوســیله کاهــش حرارتــی و شــیمیایی ،ورقههــای
 GOرا تولیــد کردنــد و آن هــا را در پلیمرهــای پلییورتــان
بــا ســه روش اختــاط محلولــي ،بســپارش درجــا و روش
اختــاط مــذاب ،پراکنــده کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه بــرای
پلــی یورتــان ،مقــدار  0/5 wt  %از اکســیدگرافن کاهــش یافتــه
بــه وســیله گرمــا دارای هدایــت الکتریکــی باالتــری نســبت
بــه اکســیدگرافن کاهــش یافتــه بــه روش شــیمیایی اســت.
تأثیــر مقادیــر اکســیژن بــر روی الیههــای گرافــن بــر خــواص
الکتریکــی نانوکامپوزیتهــای گرافــن پلی متیل متااکریــات
( )PMMAتوســط ژانــگ و همــکاران [ ]11مــورد مطالعــه
قــرار گرفــت .افزایــش مقــدار اکســیژن الیههــای گرافــن
منجــر بــه افزایــش آســتانه نفــوذ الکتریکــی میشــود .از ســوی
دیگــر ،مقــدار اکســیژن کم تــر در گرافــن منجــر بــه افزایــش
هدایــت الکتریکــی کامپوزیــت  PMMAمیشــود .در واقــع،
ســاختار  sp2گرافیتــی در گرافــن بــا حضورگروههــای حــاوی
اکســیژن ،تخریــب شــده ،منجــر بــه کاهــش هدایــت ذاتــی
گرافــن میشــود.خواص منحصربه فــرد گرافــن منجــر بــه
فراهــم کــردن ویژگــی مکانیکــی عالــی در کامپوزیتهــای
پلیمر/گرافــن شــده اســت .اســتحکام ذاتــی و مــدول االســتیک
گرافــن به ترتیــب یــک تراپاســکال و  125گیگاپاســکال اســت.
اگــر چــه گرافــن خالــص دارای اســتحکام باالیــی اســت امــا
دارای پراکندگــی کمــی در شــبکههای پلیمــری اســت .بــه
همیــن دلیــل ،اکســیدگرافن معمــوالً بــرای افزایــش خــواص
مکانیکــی نانوکامپوزیــت گرافن/پلیمــر بــهکار گرفتــه شــده
اســت ،زیــرا دارای خــواص مکانیکــی عالــی و گروههــای
عاملــی مختلــف اســت کــه باعــث پراکندگــی مناســب گرافــن
در شــبکههای پلیمــری میشــود GO .در ترکیــب بــا پلیمرهــا
میتوانــد خــواص مکانیکــی پلیمــر خالــص را به دلیــل
فعل وانفعــاالت بهتــر بیــن شــبکه پلیمــری و صفحــات گرافــن
بهبــود بخشــد[ .]12آتیــف و همــکاران [ ]13اثــر گرافــن
را بــر خــواص فیزیکــی نانوکامپوزیــت پلیمــری از قبیــل
خــواص حرارتــی ،الکتریکــی و مکانیکــی بررســی کردنــد.
آن هــا نشــان دادنــد کــه افــزودن مقــدار کمــی از گرافــن بــه
پلیمــر میتوانــد خــواص آن را بهبــود دهــد .به عنــوان مثــال
چقرمگــی شکســتگی ( ،)Fracture Toughnessبه عنــوان
خاصیــت مکانیکــی  131درصــد افزایــش یافتــه بــود .همچنیــن

بــه منظــور بررســی پراکندگــی گرافــن در شــبکه پلیمــری در
تحقیــق توســط کیــم و همکارانــش ،روشهــای مختلــف ســنتز
ماننــد اختــاط مــذاب ،اختــاط محلولــي و بســپارش درجــا
در تولیــد کامپوزیــت گرافن/پلی یورتــان مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت [ .]14آن هــا نشــان دادنــد کــه هــر کــدام از روشهــا،
پراکندگــی متفاوتــی را بــرای کامپوزیــت فراهــم میکننــد.
اثــر پراکندگــی گرافــن به عنــوان نانــو افزودنــی ،بــا و بــدون
اســتفاده از آســیاب توپــی به عنــوان روشــی بــرای بهبــود
پراکندگــی و تأثیــر آن بــر خــواص مکانیکــی رزیــن اپوکســی
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .هــر چــه پراکندگــی گرافــن در
رزیــن اپوکســی بیشــتر بــود در نتیجــه اســتحکام و مقاومــت
کششــی بهتــری هــم مشــاهده شــد .در تحقیقــی نانوکامپوزیــت
پلیپروپیلن/اکســیدگرافن ســنتز شــد و اثــرات تقویتــی ذرات
اکســیدگرافن بــرروي خــواص مکانیکــی وحرارتــی پلیمــر
غیرقطبــی پلیپروپیلــن بررســی شــد .اســتحکام مکانیکــی
نانوکامپوزیتهــاي تهیه شــده بــا بررســی رفتــار مکانیکــی
آن هــا مــورد بررســی قرارگرفــت .نتایــج نشــان داد کــه
افــزودن  0/3 ،0/1و 0/5درصــد وزنــي از اکســیدگرافن بــه
شــبکه پلیپروپیلــن مــدول یانــگ را به ترتیــب 30 ،20و
 %34و پایــداری حرارتــی را بــه ترتیــب  8 ،2و  12درجــه
ســانتی گراد نســبت بــه پروپیلــن خالــص افزایــش نشــان
داده اســت[ .]15یــاو و همــکاران [ ]16پراکندگــی گرافــن
ورقه ورقــه شــده در رزیــن اپوکســی را بررســی کردنــد .آزمون
میکروســکوپی نشــان داد کــه نانــو ورقــه گرافــن به خوبــی در
رزیــن اپوکســی پراکنــده شــده اســت .همچنیــن نتایــج نشــان
داد کــه پیونــد بیــن گرافــن و رزیــن اپوکســی ،نــوع گرافــن و
پراکندگــی آن تأثیــر مهمــی بــر خــواص مکانیکــی کامپوزیــت
پلیمــری دارد .ســالوم و همــکاران [ ]17اثــر ســه نــوع مختلــف
از گرافــن شــامل گرافــن عام ـلدار شــده به وســیله گروههــای
آمیــن و دو گرافــن غیــر عامــلدار بــا اندازههــای مختلــف
اســتفاده کردنــد و خــواص چســبندگی و مکانیکــی رزیــن
اپوکســی را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه
تمــام نانوکامپوزیتهــا دارای مــدول یانــگ باالتــری نســبت
الکســپُلوس و همــکاران
بــه رزیــن اپوکســی خالــص هســتندُ .
[ ]18کاربــرد نانوقرصهــای ( )Nano Plateletsگرافــن بــا
غلظــت و اندازههــای مختلــف را بــرای مطالعــه عملکــرد
مکانیکــی رزیــن اپوکســی مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .آن هــا
اپوکســی را بــا گــروه هیدروکســیل ،عامــلدار کردنــد تــا
فعل و انفعــاالت بیــن رزیــن و گرافــن را افزایــش دهنــد .آن هــا
نشــان دادنــد کــه نمونــه  0/5درصــد وزنــي ازگرافــن عامـلدار

سال چهارم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،14تابستان 1398

45

مــقــاالت عــلــمــی

در ترکیــب بــا رزیــن اپوکســی دارای اســتحکام باالتــری
نســبت بــه اپوکســی خالــص اســت .فریــرا و همــکاران []19
اکســیدگرافن را بــا اســتفاده از هگزامتیلن دی آمیــن ،عام ـلدار
کــرده و بــا اپوکســی مخلــوط کردنــد .آن هــا مشــاهده کردنــد
کــه اصــاح ســطح اکســیدگرافن بــا آمیــن باعــث بهبــود
ســختی تــا  33%میشــود .عــاوه بــر ایــن ،خــواص مکانیکــی
شــبکه پلیمــری اپوکســی بــا مقادیــر مختلــف گرافــن 0/5 ،0
 5 ، 2/5 ، 1 ،و  10درصــد وزنــي مــورد مطالعــه قرارگرفتــه
اســت .نتایــج نشــان می دهــد کــه تأثیــر حضــور نانــوذرات
گرافنــی در ماتریــس اپوکســی میتوانــد بــر روی اندازه گیــری
خــراش ( )Indentation Measurementآن تأثیــر بگــذارد کــه
بــرای تعییــن ســختی در مهندســی مکانیــک مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد [ .]20بررســیها نشــان داد کــه خــواص
مکانیکــی نانوکامپوزیتهــای پلیمــری بــه ســاختار و خــواص
ذاتــی گرافــن (به عنــوان پرکننــده) ،عامـلدار کــردن ســطح آن،
شــبکه پلیمــری و فراینــد بســپارش بســتگی دارد .در تحقیقــی
نانــو صفحههــاي گرافیتــی ورقهشــده طــی فراینــد اختــاط
درشــبکه پلی پروپیلــن قــرار داده شــد .نتایــج نشــان دادنــد کــه
اســتفاده از  2/5 wt٪ازگرافــن بــا پلیپروپیلــن میتوانــد
مــدول یانــگ و اســتحکام تســلیم را به ترتیــب  100و%60
بهبــود دهــد [ .]21درتحقیقــی پراکندگــی گرافــن در اپوکســی
بــرای بررســی خــواص مکانیکی مــورد مطالعــه قرار داده شــد.
بــر اســاس نتایــج بــا افــزودن گرافــن به میــزان  0/3درصــد
وزنــي ،مدولیانــگ ،اســتحکام کششــی وچقرمگــی شکســت
به ترتیــب تــا  31،24و %29افزایــش مییابــد [.]22
هدایــت حرارتــی بــاالی گرافــن در دمــای اتــاق حــدود
 3000 Wm-1•K-1اســت کــه به عنــوان پرکننــده در ترکیــب
بــا پلیمرهــا ،باعــث افزایــش هدایــت حرارتــی و پایــداری
آن هــا می شــود .گرافــن بــا ســاختار دو بعــدی ،هدایــت
حرارتــی باالتــری نســبت بــه  CNTدارد و میتوانــد مقاومــت
حرارتــی پایینتــری را تأمیــن کنــد .مولفه هــای مختلــف
ماننــد جهتگیــری ،پراکندگــی و نســبت ظاهــری صفحــات
ت تأثیــر میگــذارد.
گرافــن بــر خــواص حرارتــی کامپوزیــ 
Exfoliated
نانوقرصهــای گرافــن الیه الیــه شــده
) ) Graphene Nano Platelets) (EGNPsبــا دو دســیل آمین
مخلــوط شــده ،در دمــای  80 °Cقــرار داده شــدتا گرافــن
عامــلدار آمینــی تولیــد شــود .ســپس اپوکســی و گرافــن
عامــلدار بــا آســیاب بهطــور همگــن مخلــوط شــدند.
نتایــج نشــان داد کــه هدایــت حرارتــی بــا افزایــش غلظــت
 EGNPافزایــش مییابــد .بــا افــزودن  2 wt%از EGNP
s
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بــه اپوکســی ،هدایــت حرارتــی ( )%36نســبت بــه اپوکســی
خالــص افزایــش یافــت .عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات نشــان داد
کــه هدایــت حرارتــی کامپوزیتهــای اپوکســی/گرافن بیشــتر
از کامپوزیتهــای اپوکســی/نانولوله کربنی اســت .اســتفاده
از پلیمرهــا بهدلیــل تخریــب آن هــا در دمــای بــاال محــدود
شــده اســت .از ایــن دیــدگاه ،افــزودن گرافــن و اکســیدگرافن
عامــلدار میتوانــد پایــداری تخریــب گرمایــی پلیمرهــای
مختلــف را بهبــود بخشــد [23و .]24در تحقیقــی ،رســانش
حرارتــی نانوکامپوزیــت اپوکســی بــا اســتفاده ازتوپهــای
پلی متیلمتاکریــات ( )PMMAبــا قطــر  300-200نانومتــر کــه
باگرافــن کاهش یافتــه پوشــش داده شــده بــود ،بررســی شــد.
اندازهگیریهــای رســانش حرارتــی نمونههــای بالــک از
نانوکامپوزیــت اپوکســی  PMMباپوشــش گرافنــی ()GPMMA
نشــان داد کــه اضافــه کــردن 1درصــد وزنــی GPMMA
رســانش حرارتــی را  7برابرافزایــش میدهــد [ .]25درپژوهشــی،
خــواص مکانیکــی ،حرارتــی وبازدارنــده شــعله کامپوزیــت پایــه
اپوکســی بــا افــزودن  ،rGOبررســی شــد و نشــان داده شــد
کــه قلــه انتشــارگرما ،انتشــارگرمای کل و تولیــد دود ،به ترتیــب
14،34و %30در مقایســه بــا رزیــن خالــص کاهــش مییابــد
[ .]26جــدول1روش ســنتز ،نــوع پلیمــر و نانوپرکننــده و خواص
بهبــود یافتــه نانوکامپوزیــت گرافــن /پلیمــر را نشــان میدهــد.
گرافــن و مشــتقات آن بهطــور گســترده در کاربردهــای
زیســت محیطی و به خصــوص تصفیــه آب اســتفاده میشــوند.
همچنیــن ،ســینتیک جــذب آالیندههــا بــر روی گرافــن
به علــت ســاختار متخلخــل ،ســریعتر از جاذبهــای ســنتی
اســت و میتوانــد بهطــور هم زمــان آالیندههــای مختلــف
را حــذف کنــد .عــاوه بــر ایــن ،قیمــت تولیــد پایینتــر
و میــزان جــذب بــا کارایــی بــاال منجــر بــه فراهــم شــدن
رقابــت بــا ســایر جاذبهــا شــده اســت .گرافــن خالــص،
آب گریــز اســت و نمیتوانــد در محلولهــای آبــی پراکنــده
شــود .بنابرایــن عملکــرد آن در تصفیــه آب محــدود میشــود.
اکســیدگرافن و اکســیدگرافن کاهــش یافتــه ،شــکلهای دیگــر
گرافــن هســتند کــه آب دوســت بــوده ،میتواننــد بــه راحتــی
ســنتز شــوند .بنابرایــن ،آن هــا میتواننــد بــرای کاربردهــای
محیطــی ماننــد حــذف آاليندههــای آب اســتفاده شــوند.
اکســیدگرافن کاهش یافتــه بهتــر از اکســیدگرافن در تصفیــه آب
عمــل می کنــد؛ زیــرا دارای مســاحت ســطح زیــاد اســت و
شــامل بــار منفــی زیــادی نمیشــود ،بنابرایــن بهطــور مؤثــر
میتوانــد بــرای از بیــن بــردن ناخالصیهــای آنیونــی از
جملــه رنگهــای آنیونــی As(III) ،As(V( ،و ( Cr(VIاســتفاده
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جدول  1خواص بهبود یافته نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص

روش ﺳﻨﺘﺰ

اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ

اﺧﺘﻼط ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ

ﻣﺪول ﻳﺎﻧﮓ
ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ
در ﻧﻤﻮدار TG

اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ

اﺧﺘﻼط ﻣﺬاب ،ﺗﺮﻛﻴﺐ

ﻣﺪول ﻳﺎﻧﮓ

درﺟﺎ

اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ
ﻳﺎﻧﮓ ﻣﺪول

اﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ ﻛﺎﻫﺶ-
ﻳﺎﻓﺘﻪRGO

ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

اﺧﺘﻼط درﺟﺎ

ﻣﺪول ﻳﺎﻧﮓ

ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه

اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻓﺮاورش
ﻣﺬاب
اﺧﺘﻼط ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ

ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن)(CMG

GO،GNP
ورقﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻨﻲ

ﻛﺎرﺑﺮدي)(FGS
ﮔﺮاﻓﻦ ﺧﺮدﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
ﮔﺮاﻓﻦ ﮔﺴﺘﺮش
ﻳﺎﻓﺘﻪ)ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺷﺪه(

ﻧﻮع ﭘﻠﻴﻤﺮ
ﭘﻠﻲوﻳﻨﻴﻞاﻟﻜﻞPVA

PMMA

PMMA
ﭘﻠﻲﻛﺮﺑﻨﺎت)(PC
ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
اﭘﻮﻛﺴﻲ

اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ

اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻓﺮاورش

ﮔﺮاﻓﻦ ﮔﺴﺘﺮش

ﻣﺪول ﻳﺎﻧﮓ

ﻣﺬاب

ﻳﺎﻓﺘﻪ)ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺷﺪه(

ﺑﺎﻻ)(HDPE

ﻣﺪول ﻳﺎﻧﮓ

اﺧﺘﻼط ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ

ﮔﺮاﻓﻦ

PVA

شــود .نانوکامپوزیــت گرافنــی به علــت عملکــرد خــوب گرافن
و مشــتقات آن ظرفیــت جــذب عالــی را نســبت بــه ســایر
جاذبهــای کربــندار از جملــه نانولوله های کربنــی نشــان
میدهــد .گرافــن ،مشــتقاتش و اکســیدگرافن عامـلدار ،توانایی
باالیــی در جــذب یونهــای فلــزات ســنگین نشــان میدهنــد
زیــرا اکســیدگرافن شــامل گروههــای فعــال اکســیژنی اســت
کــه فلــزات ســنگین /رنگهــای کاتیونــی را از محلولهــای
آبــی بهوســیله فعــل و انفعــاالت الکترواســتاتیکی جــذب
میکنــد .همچنیــن آن هــا میتواننــد بــا فعل وانفعــاالت
مختلــف ،ســموم ،ترکیبــات شــیمیایی و نفــت و روغــن را
حــذف کننــد (شــکل .)6
گرافــن آاليندههــا را از طريــق ســه ســازوکارعمده جــذب
میکنــد کــه عبارتنــد از فعل وانفعــال الکترواســتاتيک،
انباشــت  π-πو فعل وانفعــاالت آب گریــزی .آالیندههــای
کاتیونــی میتواننــد بــر روی  GOاز طریــق ســازوکار نــوع
اول یعنــی فعل وانفعــاالت الکترواســتاتیک جــذب شــوند.

ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ

شکل  6طرح واره حذف آالیندههای نفتی به کمک نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر

سال چهارم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،14تابستان 1398

47

مــقــاالت عــلــمــی

 GOبه دلیــل داشــتن گروههــای حــاوی اکســیژن ،بــار منفــی
دارد .بنابرایــن ،آالیندههــای کاتیونــی ماننــد یونهــای فلــز
ســنگین ،رنگهــای کاتیونــی تمایــل بــه اتصــال بــه GO
دارنــد .از ســوی دیگــر GO ،و کامپوزیتهــای آن به دلیــل
دفــع الکترواســتاتیک بیــن بــار منفــی ،گروههــای حــاوی
اکســیژن را جــذب نمی کننــد .زو و همکارانــش نشــان دادنــد
کــه جــذب متیلــن آبــی ( )MBبه عنــوان رنــگ کاتيونــی
معمولــی باالتــر از جــذب رنــگ آنیونــی بهوســیله GO
اســت .بنابرایــن  GOمیتوانــد بــرای مقایســه کارایــی حــذف
رنگهــای کاتیونــی و آنیونــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
[27و .]28رامشــا و همــکاران نشــان دادنــد کــه اســتفاده از
 GOکاهــش یافتــه میتوانــد باعــث افزایــش کارایــی حــذف
رنگهــای آنیونــی شــود .بنابرایــن کاهــش  GOیکــی از
راه حلهــای اصلــی بــرای غلبــه بــر دفــع الکترواســتاتیک
بیــن بارهــای منفــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،آن هــا همچنیــن
ظرفیــت جــذب رنــگ کاتیونــی و آنیونــی را بــر روی GO
مقایســه کردنــد [ .]29ســازوکار جــذب گرافــن بــرای
آالیندههــا از جملــه حلقههــای آروماتیــک ،فعل وانفعــال π-π
اســت .بــا ایــن حــال ،ســازوکار فعل وانفعــال الکترواســتاتیک
بــرای آالیندههــا از جملــه گروههــای یونــی نســبت بــه
ســازوکارفعل وانفعال  π-πترجیــح داده شــده اســت .یکــی
از ســازوکارهای مهــم در جاذبهــای گرافنــی ،فعــل و
انفعــال آبگریــزی بیــن زنجیرههــای آبگریــز و ســاختار
گرافنــی اســت .روغنهــا و ســاير آاليندههــاي آبگریــز و
آبدوســت میتواننــد از طریــق فعــل و انفعــال آبگریــز بــر
روی ســطح آبگریــز گرافــن جــذب شــوند .در محیطهــای
بــازی ،حــذف پروتونهــای گروههــای کربوکســیل در GO
ســبب افزایــش جــذب میشــود .یانــگ و همــکاران مشــاهده
کردنــد کــه جــذب متیلــن آبــی( )MBبهوســیله  GOدر pH
باالتــر افزایــش مییابــد .عــاوه بــر ایــن ،هیدروژلهــای
گرافنــی بــا اســتفاده از اتصــال نانومیلههــای a-FeOOH
بــه ورقههــای گرافنــی تولیــد شــدند .نتایــج نشــان داد کــه
توانایــی جــذب بــرای ( Pb(IIو ( Cr(VIبه ترتیــب برابــر
بامقــدار  373/8و  139/2میلی گــرم بــر گــرم بــود [.]30
لــی و همــکاران [ ]31حــذف ( Co(IIرا بــا ترکیــب
مگنتیت/اکســیدگرافن ( )M/GOمــورد بررســی قــرار دادنــد.
ظرفیــت جــذب ( Co(IIبــرای جــذب  M/GOبرابــر 12/98
میلیگــرم بــر گــرم بــود M/GO .به ســرعت احیــا شــد و
به عنــوان جاذبــی عالــی بــرای جــذب آاليندههــای آلــی از
جملــه آفتکشهــا ،حاللهــا ،روغنهــا و رنگهــای آلــی
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اســتفاده شــد .حــذف ایــن آالیندههــا بهوســیله ســازوکار
فعــل وانفعــال  π-πانجــام شــد .کامپوزیــت کیتوســان
مغناطیســی و اکســیدگرافن ( )MCGOبــرای حــذف رنــگ
آنیونــی متیلــن آبــی از محلــول آبــی توســط فــان و همــکاران
[ ]32اســتفاده شــد .مقــدار جــذب  ،MCGOاکســیدگرافن،
کیتوســان مغناطیســی و غشــاهای طبیعــی کیتوســان به ترتیــب
 46/23 ،60/4 ،43/5 ،95/16میلیگــرم بــر گــرم بــود .حداکثــر
ظرفیــت جــذب متیــل آبــی بــرای  MCGOنشــان داده شــد.
 MCGOبه عنــوان بهتریــن جــاذب دارای بــازده جــذب حــدود
 80-90٪پــس ازپنــج دوره احیــا بــود .ایــن نانوکامپوزیــت
به علــت خاصیــت مغناطیســی ،به عنــوان جــاذب میتوانــد
به کمــک میــدان مغناطیســی جــدا شــود .همچنیــن میتــوان آن
را بــه راحتــی بازیافــت کــرد و بهطــور پیوســته مــورد اســتفاده
قــرار داد .جــذب رنــگ متیلــن آبــی و رودامیــن  Bبــر روی
جــذب هیــدروژل اکســیدگرافن /پلی اتیلن ایمیــن ()GO/PEI
مــورد بررســی قــرار داده شــد .حضــور پیونــد هیدروژنــی
و فعــل و انفعــال الکترواســتاتیک بیــن گروههــای آمیــن
 PEIو اکســیدگرافن منجــر بــه فعــل وانفعــال اکســیدگرافن و
پلی اتیلن ایمیــن در هیــدروژل میشــود .نتایــج نشــان داد کــه
ظرفیــت جــذب  323میلیگــرم بــر گــرم و  114میلیگــرم در
گــرم متیلــن آبــی و رودامیــن  Bبه ترتیــب اســت [ .]33ترکیــب
شــیمیایی کیتوسان/اکســیدگرافیت ( )GO-Chmبــرای جــذب 5
گ آنیونــی اســتفاده شــد .بــازده حــذف رنــگ در ،25
نــوع رنـ 
 45و  65 °Cبه ترتیــب  401 ،391و  425میلیگــرم بــر گــرم
بــود GO-CHM .به ترتیــب جــذب ودفــع بــاال را در محیــط
اســید بــا  pHبرابــر بــا  3و در محیــط قلیایــی بــا  pHبرابــر بــا
 12از خــود نشــان داد [ .]34ظرفیــت جــذب مــس بــر روی
 GO/Fe3O4مقــدار  18/26میلی گــرم بــر گــرم بــود .همچنیــن
ایــن جــاذب قابلیــت اســتفاده مجــدد را نشــان داد ،زیــرا
بــازده جــذب  GO / Fe3O4مجــددا ً پــس از پنــج دوره جــذب
و دفــع کم تــر از  5درصــد کاهــش یافتــه بــود .در مطالعــه ای،
نانــوذرات مگنتیــت ( )Fe3O4بــا اســتفاده از روش شــیمیایی
بــر روی ورق اکســیدگرافن ( )GOقــرار گرفتــه ،بــرای حــذف
آاليندههــا از محیــط آبــی اســتفاده شــدند .نتایــج نشــان
داد کــه افزایــش غلظــت نانوکامپوزیــت ،منجــر بــه افزایــش
حــذف مولکولهــای رنگــی رودامیــن  G 6میشــود [.]35
یکــی دیگــر از کاربردهــای گرافــن در ترکیــب بــا پلیمرهــا
افزایــش خصوصیــات ممانعتــی در مقابــل نفــوذ گازهــا در
اثــر افــزودن گرافــن بــه شــبکه پلیمــری اســت .نفوذپذیــری
گاز میتوانــد در نانوکامپوزیــت پلیمــری نســبت بــه پلیمــر
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خالــص کاهــش یابــد .تحقیقــات [ ]36نشــان داده اســت کــه
نســبت ظاهــری بــاال و مســاحت ســطح گرافــن میتوانــد
مســیر غیرمســتقیم بــرای مولکولهــای گاز فراهــم کــرده
خصوصیــات ممانعــت گاز را نســبت بــه پلیمــر خالــص
افزایــش دهــد .پینتــو و همــکاران [ ]37بــه بررســی مقاومــت
نفوذپذیــری گاز اکســیژن و نیتــروژن کامپوزیــت ورقههــای
گرافــن و پلی الکتیــک اســید پرداختنــد .آن هــا نشــان دادنــد
کــه بــا مقــدار  0/4درصــد وزنــي از  GOیــا  ،GNPنفوذپذیــری
گاز اکســیژن و نیتــروژن به ترتیــب ســه و چهــار برابــر کاهــش
مییابــد .انــواع مختلــف گرافــن تقویــت شــده بــا پلی یورتــان
بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف ســنتز بــرای مطالعــه
نفوذپذیــری گاز توســط کیــم و همــکاران [ ]38بررســی شــد.
نتایــج نشــان داد کــه روش ترکیب محلــول برای اکســیدگرافنی
کــه بــا روش گرماکاهــش یافتــه ،در کاهــش نفوذپذیــری گاز
بهتــر از محلــول بســپارش درجــا اســت .همچنیــن در تحقیقــی
[ ]39نانوکامپوزیــت پلی ســولفون ( / )PSFاکســیدگرافن ()GO
به عنــوان غشــایی بــرای حــذف آرســنات از آب اســتفاده شــد.
نتایــج نشــان داد کــه زاویــه تمــاس بــا توجــه بــه گروههــای
عاملــی آبدوســت بــر روی ســطح گرافــن افزایــش یافتــه

اســت .بــر اســاس نتایــج ،بیشــترین حــذف (حــدود )83/65٪
بــرای نانوکامپوزیــت آمــاده شــده بــا 2درصــد وزنــی
اکســیدگرافن ارائــه شــد .جــدول  2نــوع گاز ،روش ســنتز
نانوکامپوزیــت گرافن/پلیمــر و بهبــود نفوذپذیــری گاز را
درنانوکامپوزیــت پلیمــری بــر پایــه گرافــن نشــان میدهــد.
 2-3خواص شیمیایی
یکــی از بزرگ تریــن چالشهــای صنعــت نفــت و گاز،
خوردگــی فلــزات و آلیاژهــای آن هــا ماننــد آهــن و آلومینیــوم
اســت کــه تأثیــر عمــدهای بر اقتصــاد کشــورهای صنعتــی دارد.
مولفه هــای زیســت محیطی ماننــد رطوبــت ،اکســیژن ،گوگــرد،
الکترولیتهــا و غیــره میتواننــد بــر خوردگــی تأثیــر بگذارنــد.
اکســایش فلــزات و وجــود اکســیژن ،پروتونهــا ( )H+و /یــا
آب باعــث خوردگــی میشــود کــه حفاظــت از خوردگــی
موضــوع حیاتــی و مهمــی اســت .پوشــش فلــزات و آلیاژهــا،
روشــی کلیــدی در کاهــش خوردگــی اســت .پوشــشها
میتواننــد مقاومــت یــون را در فضــای بیــن ســطحی فلــز/
الکترولیــت افزایــش دهنــد و مانــع از عبــور اکســیژن و آب
به عنــوان عوامــل اصلــی خوردگــی شــوند .پلیمرهــای رســانا

جدول  2بهبود نفوذپذیری گاز در نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر
ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻧﻮع ﮔﺎز

روش ﺳﻨﺘﺰ

45،68

O2, CO2

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل

61

O2

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل

50

O2

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل

99

O2

اﺧﺘﻼط ﻣﺬاب

20

O2

اﺧﺘﻼط ﻣﺬاب

86

H2

اﺧﺘﻼط درﺟﺎ

25،59

O2, N2

اﺧﺘﻼط درﺟﺎ

92

O2, N2

اﺧﺘﻼط درﺟﺎ

ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي

ﭘﻠﻴﻤﺮ
ﭘﻠﻲﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ) / (PLAﻧﺎﻧﻮورﻗﻪﻫﺎي
اﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ )(GONS

ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن ) / (PSﮔﺮاﻓﻦ
ﭘﻠﻲﻣﺘﻴﻞﻣﺘﺎاﻛﺮﻳﻼت )/ (PMMA
اﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ
ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦﺗﺮﻓﺘﺎﻻت

) / (PETﻧﺎﻧﻮذرات ﮔﺮاﻓﻨﻲ )(GNP
ﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ) / (PPﻧﺎﻧﻮذرات ﮔﺮاﻓﻨﻲ
)(GNP

ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦاﻳﻤﻴﺪ ) /(PEIاﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ
ﻛﺎﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪ )(RGO
 / PSاﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ
)/ Polyacrylonitrile (PAN
ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ

سال چهارم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،14تابستان 1398
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شــامل پلی آنیلیــن ،پلی پیــرول ،پلی تیوفــن و مشــتقات آن هــا
و پوشــشهای آلــی یــا رنگهــا ماننــد وینیــل ،اپوکســی،
پلی وینیل بوتیــل ،پلی یورتان اکریلیــک ،پلی اتیلــن به عنــوان
مــوادی هســتند کــه میتواننــد از خوردگــی فلــزی محافظــت
کننــد .بــا ایــن حــال ،هنــوز پلیمرهــا در مقابــل یونهــای
خورنــده و آب ،نفوذپذیــر هســتند .اســتفاده از مــواد نانومقیاس
به عنــوان پرکننــد ه در پلیمرهــا میتوانــد بهطــور معنــیداری
طــول عمــر و خصوصیــات ممانعتــی پوشـشهای پلیمــری آلی
را بهبــود بخشــد .گرافــن به عنــوان نانوپرکننــده بــا نفوذپذیــری
بــاال بــه گازهــا ،مقاومــت در برابــر اکســایش ،انعطافپذیــری
و ویژگیهــای پایــداری ترمودینامیکــی بــر روی بســتر فلــزی
رشــد میکنــد و به عنــوان ضدخوردگــی ایــده آل بــرای فلــزات
عمــل میکنــد .افــزودن گرافــن بــه عایــق پلیمــری منجــر بــه
طوالنــی شــدن مســیر عبــور گاز یــا مایعــات به علــت مســیر
پرپیــچ و خــم ،از خوردگــی فلــزات جلوگیــری میکنــد.
بنابرایــن ،اضافــه کــردن گرافــن بــه ماتریــس پلیمــری میتوانــد
از خوردگــی لولههــای فــوالدی گاز طبیعــی بکاهــد [40و.]41
در مطالعــه ای [ ،]42نانوکامپوزیــت پلی آنیلیــن (/)PANI
گرافــن ( )PAGCsبــرای محافظــت در برابــر خوردگــی فــوالد
اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد کــه بــا افــزودن نانوپرکننــده،
مســیر نفــوذ گاز به علــت وجــود مســیرهای پرپیــچ و خــم
افزایــش یافتــه ،دسترســی  H2Oو  O2بــه بســتر فلــزی کاهــش
مییابــد کــه منجــر بــه کاهــش میــزان خوردگــی میشــود.در
مقالــه ای مــروری [ ]43پیشــرفتهای اخیــر در کاربردهــای
مختلــف از جملــه ذخیــره انــرژی ،صرفهجویــی در انــرژی و
پوشـشهای ضدخوردگــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
نانوکامپوزیتهــای پلیمــری خصوصیــات فیزیکی-شــیمیایی
خاصــی را نشــان میدهنــد کــه پلیمــر خالــص نمیتوانــد بــه
تنهایــی چنیــن نتایجــی را نشــان دهــد .گرافــن ورقه ورقه شــده
الکتروشــیمایی به عنــوان افزودنــی بــا پلییورتــان ( )PUو
اپوکســی بـهکار گرفتــه شــد .نتایــج نشــان داد کــه مقــدار %1
گرافــن به میــزان قابلتوجهــی خوردگــی را بــرای بســترهای
مــس و فــوالد کاهــش مــی دهــد.
پورهاشــم و همــکاران [ ،]44به منظــور افزایــش قابلیــت ضــد
خوردگــی  GOبه عنــوان نانوپرکننده در شــبکه اپوکســی ،ســطح
ورق  GOرا بــا دو نــوع ســیالن عامـلدار کردنــد .نتایــج نشــان
داد کــه زاویــه تمــاس آب در پوشـشهای اپوکســی و پیوســتن
پوشــش بــر روی فلــز بــا اســتفاده از ایــن ســیالنها افزایــش
مییابــد .نانوکامپوزیتهــای تولیــد شــده بهدلیــل مســیر
طوالنــی انتشــار مــواد خورنــده در شــبکه اپوکســی در نتیجــه
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افــزودن نانوپرکننــده ،خــواص ممانعتــی عالــی را نشــان میدهد.
بــا اســتفاده از پوشــشهای پلی اســتایرن ( /)PSگرافــن ،نفــوذ
 O2کاهــش مییابــد و خــواص ممانعــت از خوردگــی را
میتــوان به دســت آورد .همچنیــن نانوکامپوزیــت پلی آنیلیــن
بــا گرافــن بــرای پوشــش بــر روی فــوالد مــورد بررســی قــرار
گرفــت .ایــن نانوکامپوزیــت خــواص ضدخوردگــی بهتــری
را بــرای  O2و  H2Oبه عنــوان دو عامــل مهــم خوردگــی از
پلیآنیلیــن خالــص نشــان داد .در تحقیقــی ،نوعــی آمیــن در
ترکیــب بــا اکســیدگرافن قــرار داده شــد و به عنــوان نانوپرکننــده
در ترکیــب بــا پلیمــر پلی وینیلیدن فلوریــد ( )PVDFبه عنــوان
عامــل ضدپوشــش مــورد بررســی قــرار گرفــت .نانوکامپوزیــت
دارای خاصیــت ترشــدگی ( ،)Wettabilityاســتحکام مکانیکــی،
خاصیــت ضدخوردگــی و نفوذپذیــری باالتــری نســبت بــه
 PVDFخالــص بــود .نانوکامپوزیــت بــا پرکننــده  0/4درصــد
وزنــي باعــث  306درصــد افزایش درمدول کششــی در مقایســه
بــا  PVDFخالــص شــده بــود .همچنیــن ایــن نانوکامپوزیــت
دارای باالتریــن قابلیــت محافظــت از خوردگــی در محیطهــای
خورنــده تــا 51/16٪بــود [ .]45اثرگرافــن اصــاح شــده بــا
ســیالن بــر کارایــی پوش ـشهای ضدخوردگــی نانوکامپوزیتــی
بــا اســتفاده از پوشــشهای اپوکســی حــاوی اکســیدگرافن
( )GOو  GOاصــاح شــده بــا آمینوســیالن ( )A-GOبــا مقادیــر
مختلــف وزنــی نشــان داد کــه اضافــه کــردن  0/1درصــد
وزنــي  A-GOبــه اپوکســی میتوانــد عملکــرد خوردگــی
را بهبــود بخشــد .افزایــش مقــدار  A-GOمنجــر بــه کاهــش
خــواص ممانعــت خوردگــی بهدلیــل تجمــع نانوورقههــا
در شــبکه پلیمرمیشــود [ .]46جــدول  3انــواع کاربردهــای
نانوکامپوزیتهــاي گرافن/پلیمــر مــورد اســتفاده در صنعــت
نفــت را نشــان میدهــد.
 4نتیجه گیری
در ایــن مطالعــه روشهایــی بــرای ســنتز گرافــن ،اکســیدگرافن
و نانوکامپوزیــت گرافن/پلیمــر بیــان شــد و پتانســیل اســتفاده
از گرافــن به عنــوان نانوپرکننــده در شــبکه پلیمــری توضیــح
داده شــد .بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه ،پلیمرهــا و
کامپوزیتهــای آن بهطــور گســترده در زمینههــای مختلــف
اســتفاده میشــوند .در ســالهای اخیــر بــا ورود نانوفنــاوری،
مزایــای فراوانــی در صنعــت نفــت و گاز به دســت آمــده
اســت .بهبــود خصوصیــات کامپوزیتهــای پلیمــری نســبت
بــه پلیمرهــای خالــص از طریــق افــزودن گرافــن به عنــوان
نانوپرکننــده توجــه زیــادی را در صنعــت نفــت و گاز بــه
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جدول  3انواع کاربردهای نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه گرافن در صنعت نفت
ﻛﺎرﺑﺮد

ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه

ﭘﻠﻴﻤﺮ

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺣﻼل

اﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ

ﺳﻠﻮﻟﺰ

ﺣﺴﮕﺮ

اﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ

اﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ

ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ

اﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺎز

اﻛﺴﻴﺪﮔﺮاﻓﻦ

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﻄﻊ آب

خــود اختصــاص داده اســت .بررســی مقــاالت نشــان داد کــه
نانوکامپوزیــت گرافن/پلیمــر عملکــرد بهتــری در کاربردهــای
مختلــف نفــت و گاز مثــل کاتالیسـتها ،جاذبهــا ،پوشـشها

ﮔﺮاﻓﻦ

ﭘﻠﻲ اﻳﻤﻴﺪ

ﭘﻠﻲآﻣﻴﺪواﻣﻴﻦ
اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ /ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
ﭘﻠﻲﻳﻮرﺗﺎن

ژلﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي

و مــواد ضدخوردگــی همچنیــن به عنــوان ،جداکننــده آب و
نفــت ،حــذف آلودگیهــای آلــی و رنگــی از محیــط نســبت
بــه پلیمرهــای خالــص دارد.

سال چهارم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،14تابستان 1398
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