
گرافیت
گرد آوری علی اکبری

شرکت آمیژه مواد آسیا  



کربن 
لماسا-طبیعیآلوتروپیککریستالیشکلدودرتوانمیراکربن

کریستالیخواصوساختاردارایکدامهرکه،یافتگرافیتو
.هستندخودخاص



.
نگرافی"یونانیکلمهازگرافیتاصطالح"

این.استنوشتنمعنیبهکهاستآمده
مایلخاکستریرنگبهمعمولطوربهمواد
براقیکدارایواستمات،سیاهبه

.استبراقسفیدوسیاه

ویژگیزیرااستفردبهمنحصرمادهاین
یمنمایشبهرافلزغیریکوفلزیکهای
اما،استانعطافقابلاگرچه.گذارد

وحرارتیهدایتازونیستاالستیک
.استبرخوردارباالییالکتریکی

نسوزبسیارواثربیشیمیایینظراز
ونوترونجذبگرافیتکهآنجااز.است
ایهستهکاربردهایدر،داردکمXاشعه

.استمفیدبسیار



.
بهکربنهایاتم.استآنکریستالیساختاردلیلبهخواصنادرترکیب

.شوندمیمرتبمسطحمتراکمحلقهسیستمیکدرضلعیششصورت
.شوندمیشمعیکدیگرموازاتبههاالیه

کهحالیدر،خورندمیپیوندکوواالنسیصورتبههاحلقهداخلاتمهای
.شوندمیمتصلراحتیبهوالسدروننیروهایباهاالیه

جهاتدرعملپیوندنوعدودلیلبهگرافیتدرناهمسانگردیباالیدرجه
.استکریستالوگرافیمختلف

نتیجهدجامفیلمکنندهروانیکتشکیلبرایگرافیتتوانایی،مثالعنوانبه
.استمتضادشیمیاییپیونددواین

ضعیفنیروهایکهآنجاازVan der Waals،دکننمیکنترلراالیههربینپیوند
نندهکروانعنوانبهراگرافیتو،بکشندیکدیگربرابردرتوانندمیهاالیه،

.کنندمیتبدیلکاملای
شدمیزدهتخمینتن602،000حدود2000سالدرگرافیتجهانیتولید،

پسسومکزیک،برزیل،هندآنازپسوکنندهتولیدبزرگترینچینکهجایی
.بودچکجمهوری



طبقه بندی گرافیت

 طبیعی و مصنوعی-گرافیت را می توان به دو نوع اصلی طبقه بندی کرد.
Natural Graphite

فاوتتتبلوردر.استشدهتشکیلگرافیتیکربنازکهاستمعدنیمادهیک
شتربیواندشدهاستخراج(طبیعی)تجاریهایگرافیتاکثر.داردتوجهیقابل
.هستنددیگریمعدنیموادحاوی

نیمعدموادفرآوریتوجهیقابلمقداربهنیازغالبا  ،گرافیتاستخراجازپس
ثناییاستهادییکطبیعیگرافیت.استگرافیتتمرکزبرایکفشناورمانند
.استثابتدماازوسیعیطیفدر.استگرماوبرق

Graphite(گرادسانتیدرجه3650)باالذوبنقطهدارایونسوزبسیارایماده
.است

گرافیت طبیعی به سه نوع تقسیم می شود :
 آمورف

 پوسته پوسته شدن
بلوری باال



.

 .



AMORPHOUS GRAPHITE

تاسگرافیتیکمترینآمورفگرافیت،طبیعیهایگرافیتمیاندر.
کریستالیهنوزموادزیرااستنادرست"آمورف"اصطالح،حالاینبا

.هستند
سنگهایبسترهایدرریزذراتعنوانبهتوانمیراآمورفگرافیت

.یافتشیلرسوباتیاسنگزغال،سنگتختهمانندمزومورفی
متغیر٪85تا٪25ازشناسیزمینمحیطاساسبرگرافیتمحتوای

.است
میاستخراجمعمولیمعدنیروشهایازاستفادهباآمورفگرافیت

وشمالیکره،جنوبیکره،مکزیکدرعمدهطوربهتواندمیوشود
.شودیافتاتریش



FLAKE GRAPHITE

طریقازمساویطوربهدگرگونیسنگهایدرپوستهگرافیت
.شودمیتوزیعمتمرکزعدسیهایجیبدریامعدنسنگ

میراگرافیتیپوسته.استدرصد40تا5بینکربنغلظت
هایسنگدرالمالیاپوستهپوستهپوستهیکعنوانبهتوان

.یافتماساژوآهکسنگ،گنیسمانندخاصدگرگونی
.شودمیاستخراجکفشناورطریقازپوستهگرافیت

بیش.استگرافیت٪90-٪80دارای"شناورعنوانبه"گرافیت
سودآوریفرآیندهایازاستفادهباپوستهگرافیت٪98از

درمکانچندیندرپوستهگرافیت.شودمیتولیدشیمیایی
.شودمییافتجهانسراسر



CRYSTALLINE GRAPHITE

وینگرافیتکهشودمیگفته
زاکهخامنفترسوباتازکریستالی

گرافیتبهدماوفشار،زمانطریق
.ستاگرفتهسرچشمهاندیافتهتغییر

ینبمعموال  وینگرافیتیهایشکاف
ودارندضخامتمتر1تامترسانتی1

.هستندخالص٪90ازبیشعموما
درتوانمیراگرافیتنوعایناگرچه

تنهااما،کردمشاهدهجهانسراسر
باراآنتجاریصورتبهسریالنکا
روشیامعمولیشافتازاستفاده

میاستخراجسطحیاستخراجهای
.کند



گرافیت مصنوعی
SYNTHETIC GRAPHITE

یهتهککوزمینازتوانمیرامصنوعیگرافیت
الیکریستطبیعیگرافیتاندازهبهگرچه.کرد

.داردباالتریخلوصبهتمایلاما،نیست
اساسا  دو نوع گرافیت مصنوعی وجود دارد.
ازشدهساختهخالصکربن:الکترودیتیکی

ردشدهکلسینهنفتیککونارسسنگزغال
.برقیکوره

گرمباکهاستمصنوعیگرافیتدوممورد
سانتیگراددرجه2800تانفتیپتاسیمکردن

.شودمیساخته
دربیشترمصنوعیگرافیت،کلیطوربه

الکتریکیمقاومتوتخلخلدروکمترچگالی
.استباالتر

وزنسکاربردهایبرایراآنیافتهبهبودتخلخل
ازمتشکلمصنوعیگرافیت.کندمینامناسب

یحرارتعملیاتباکهاستگرافیتیکیکربن
بخاررسوبیاگرافیت،گرافیتیغیرکربن

ازباالتردماهایدرهیدروکربنهاازشیمیایی
2100Kاستآمدهبدست.



ویژگی های کلیدی

 .



.

 .



داستانهای مرتبط

رادهشپوشیدهکرویگرافیتتولیدآالباماگرافیت
یمآغازیونلیتیومهایباتریدراستفادهبرای
کند
تکاشرابطاستحکامبرکردنگرمپیشتأثیر

رانمفصلتعویضبرایسیمان
اورشنشیشهسطحزتاسطحپتانسیلتعیین

الکترولیتپلیباشدهدادهپوشش



برنامه های کاربردی

Refractory Materialsمواد نسوز

استزنسوموادبرایمناسبیکاندیدای،باالدمایدرپایداریوشیمیاییپایداریعدملطفبهگرافیت.
نسوزآجرهایونسوزآجرهایساختدرآناز"Mag-karbon" Mg-C

برایهاییقالبوهافرشسنگ،هامالقهساختنبرایگرافیتازهمچنین.شودمیاستفاده
.شودمیاستفادهمذابفلزاتنگهداری

یختهربرایکاربردیهاینسوزتولیددراستفادهموردموادتریناستانداردازیکیگرافیت،اینبرعالوه
طورهبسپسوشودمیمخلوطآلومیناوزیرکونیاباگرافیتیپوسته،اینجادر.استفوالدمداومگری
ایهکفنودرپوشهایمیله،شیروانیزیرهاینازلقبیلازقطعاتیتاگیردمیقرارفشارتحتهمزن
سیوناکسیدابرابردرمحافظتبرایبلکهمذابفوالدجریانکنترلبرایتنهانهکهشوداستفادهمالفه

.شودمیاستفاده
بلوکازآهنساختدر.شوداستفادههرمترسبرایمحافظعنوانبهتواندمیهمچنینموادنوعاین

.شودمیاستفادهانفجارکورهروکشازبخشیتشکیلبرایگرافیتیهای
شوکبرابردرمقاومت،باالحرارتیهدایت،کمحرارتیانبساط،باالدمایدرآنساختاریاستحکام

ادهاستفموردالکترودهای.استبرخوردارکاربردایندرباالییاهمیتازخوبشیمیاییمقاومتوحرارتی
تفادهاسموردالکتریکیقوسهایکورهمانندگرافیتجنسازالکتریکیمتالورژیهایکورهازتعدادیدر

.شوندمیتولیدفوالدپردازشبرای



صنایع شیمیایی

کاربردهایازتعدادیگرافیتشیمیاییصنایعدر
فرفسوکلسیمکاربیدساختمانندباالحرارتدرجه
.کندمیپیداراقوسهایکورهدر

فرآیندهایازبعضیدرآندعنوانبهگرافیت
وئورفلو)هاهالوژنتولیدمانندخاصآبیالکترولیتی

.گیردمیقراراستفادهمورد(کلر



صنایع هسته ای

يرمقاددرباالخلوصباالكتروگرافیتاز
وبازتابندهاجزايساختبرايزيادي
هايراكتوردركنندهتعديلهايمیله

.شودمياستفادهايهسته
باالحرارتیهدایتازآنهابودنمناسب

باالیمقاومتوهانوترونکمجذب،
.شودمیناشیباالتردماهایدرآنها

کاربرد الکتریکی
اصلیکاربردGraphiteیکعنوانبه

هایبرستولیددرالکتریکیماده
در.استبرقیموتورهایدرکربنی
بهمؤلفهعمرطولوعملکرد،اینجا

.داردبستگیدرجهوساختار



کاربردهای مکانیکی

بهایگستردهبطورگرافیت
درمهندسیمادهیکعنوان
ازهابرنامهازوسیعیطیف
،پیستونهایحلقهقبیل

هاییاتاقان،ژورنالیاطاقان
میاستفادهوانو،رانش
.شود

برمبتنیهایمومومهر
وسوختهایپمپدرکربن

جتموتورتعدادیهایشافت
.روندمیکاربههواپیما



کاربردهای دیگر

 در موارد زیر استفاده می شودآمورفگرافیت :

• تولید مداد • نسوز • متالورژی • روکش ها • 

روان کننده ها• تولید رنگ 



.کاربردهای دیگر

ه مناطقی که در آن گرافیت کریستالی استفاد
:شده است شامل موارد زیر است

 • چرخ های سنگ زنی • باتری • متالورژی پودر
روان کننده ها• 



.

اختسدربیشترنسوزکاربردهایدرعمدتاپوستهگرافیت
.گیردمیقراراستفادهموردثانویهفوالد

مدادها،پودرمتالورژیدراستممکن،اینبرعالوه،
.شوداستفادهنیزهاروکشوهاکنندهروان

موردتگرافیفویلساختدرنیزطبیعیگرافیتمنابعاکثر
.گیردمیقراراستفاده

شدهاستفادهمصنوعیهایگرافیتازآندرکهمناطقی
:استزیرمواردشاملاست

میله • برنامه های هوافضا • باتری • برس های کربنی • 
های تعدیل کننده در نیروگاه هسته ای 

ایبرالکتریکیقوسهایکورهبرایگرافیتیالکترودهای
،مصنوعیگرافیتتخلخلافزایشمتالورژیپردازش

.کندمیاستفادهغیرقابلرانسوزکاربردهای



.

ر سه نوع اصلی گرافیت طبیعی وجود دارد که ه
کدام در انواع مختلف کانسار مشاهده می 

شوند
توسط.استکربنتودهیکمعدنیگرافیت

یوناناز1789سالدرورنرگوتلوبابراهیم
"نوشتن/ترسیمبرای"،(نمودار)باستان

.استشدهنامگذاری
آلوتروپازدیگریکی)الماسبرخالفگرافیت

راآنواستالکتریکیهادییک،(کربنهای
.کندمیتبدیلقطعهنیمیکصورتبه

شرایطدرکربنشکلپایدارترینگرافیت
بهترمووشیمیدرنتیجهدر.استاستاندارد

گرمایتعیینبرایاستانداردحالتعنوان
.شودمیاستفادهکربنترکیباتتشکیل

سنگذغالدرجهباالتریناستممکنگرافیت
متاعوضدروآنتراسیتازباالتردرست،

وانعنبهمعموال  اگرچه،شودنامیدهآنتراسیت
زیرا،گیردنمیقراراستفادهموردسوخت
(ویکیپدیا).استدشوارآناشتعال



گرافیت توده
LUMP GRAPHITE

گرافیتیتکیفباالترینوترینارزشبا،نادرترینتودهیاوینگرافیت
.شودمیمحسوبطبیعی

عاتمایازگرافیکیوجامدگرافیکیکربنمستقیمرسوبازاین
هبوریدگرافیتدرجه.استشدهتشکیلباالدمایوزمینیزیر
بدونکربن٪99-95خلوصبا،استCg٪90باالیمعمولطور

خورداربرباالتریالکتریکیوحرارتیهدایتازوینگرافیت.پاالیش
کلیهدرمنسجمانسجامدرجهباالتریندارایهمچنینواست

.استطبیعیهایگرافیت
دبانیککمکبدونوشودمیریزیقالبراحتیبهوینگرافیت

صرفهبهمنجرکهگیردمیشکلجامدهایشکلبهاضافی
میپاییندرجهاولیهموادبهنسبتهزینهدرتوجهیقابلجویی
رگگرافیتحاضرحالدرکهاستقضاییتنهاالنکاسری.شود
.کندمیتولید

رگ/تودهگرافیتبامعمولطوربهکهکربنمحتوایبهتوجهبا
ترپایینمعموال  آنهایهزینهوریکاوریعملیات،شودمییافت

ازشپردهایتکنیک.بودخواهدآمورفیاپوستهگرافیتبازیافتاز
دستسازیمرتباز،شودمیچیزهمهشاملایتودهگرافیت
،زنیسنگ،استانداردکردنخردتاگرفتهغلیظبزرگهاینمونه
ابهمشهایبرنامهازبسیاریبرایورید/تودهگرافیت.فرزوشناور
کاربردهایوبازارقیمتنظرازواستمناسبپوستهگرافیت
.داردمشخصیرقابتیحاشیهمحصول



LUMP  در مقابلFLAKE

LUMP VS. FLAKE

کریستالیساختارهایدارایتودهوپوستهپوستهاگرچه
رخطبیعینمراتمحدودهدرآنهاتفاوتاما،هستندمشابه
.داردوجودمعدنسنگبدندر(C٪)کربندرصدیاو،دهدمی

10-2بینمعمولطوربهپوستهنمراتCاستسانتیگراددرجه،
راحتیبهداردوجودسریالنکادرآنچهمانندتودهکهحالیدر

آمورفهایدرجه.باشدسانتیگراددرجه80Cازبیشتواندمی
.استگرادسانتیدرجه30تا15بینمعموال  



.

دراما،استشماریبیپیامدهایداراینمراتطیفاین
باالتردرجههرچهکهداردوجوددانشاینلیستصدر
.استترپاییننیزمعدنیموادپردازشهزینهباشد

تودهوجودبا.افتدمیاتفاقخلوصنتیجهدربیشترتمایز
.تاسپایینبسیارهاناخالصیسطح،جامدجرمتقریبا  

هچهر.استبالقوهمشتریانبرایاساسیتوجهیکاین
.شودمیبهترباشدکمترناخالصی

باالتریپردازشهزینهاستممکنپایینهایدرجه
همباز،باشندداشتهکمیناخالصیاگراماباشندداشته
.کردتبدیلخوبکیفیتبامادهیکبهراآنهاتوانمی

ادموفرآورینهاییهزینهبهبستهفاکتورهااینازیکهر
.گذاشتخواهدپایینیاباالقیمتهابرنیزمعدنی



(یا گرافیت پوسته)پوسته کریستالی 

شکستنصورتدروبودنشکستهعدمصورتدر
مانندایصفحهومسطح،شدهجداذرات،هالبه
تواندمیودهدمیرخضلعیششهایلبه

.باشدایزاویهیانامنظم
پوسته"یامانندصفحهظاهریشکلدارای"

،بزرگهایاندازهبهپوستهگرافیت.است
گرافیتنوعازوشودمیتقسیمریزومتوسط
ریباالتکیفیتازواستبرخوردارکمتریطبیعی
.استبرخوردارآمورفگرافیتبهنسبت

آهکیرسوبیسنگهاییادگرگونیسنگهایدر
-10ازپوستهگرافیتدرجه.استشدهتشکیل

12٪Cg95-85بینآنخلوصو،استمتغیر٪
عیطبیپوسته.استمتفاوتپاالیشازپسکربن
مصرفاز٪49حدودوداردراکاربردترینوسیع
.شودمیشاملراطبیعیگرافیت

وهاباتری،ترمزهایلنتشاملاصلیمصارف
میرافلكگرافیت.استسوختیهایسلول
فروشبهآمورفگرافیتقیمتبرابرچهارتوان

ندهتولیدکنبزرگترینکانادا،برزیل،چین.رساند
.هستندپوستهگرافیت



AMORPHOUS

بی شکل

وشودمیمشاهدهطبیعیهایگرافیتسایرازهادرجهکمتریندراما،استشکلترینفراوانآمورگرافیت
.استموجودآنتراسیتدرموجودقبال  سنگزغالدرزهایدگرگونیتوسطاین.استآنترینفراوان

نماییبزرگذیلدرآنكهمگرنیستندمشاهدهقابلكهدارداشارهآنكوچكبسیاركریستالاندازهبه"آمورف"اصطالح
بازاراز٪50حدودورسدمیفروشبهپوستهگرافیتازترپایینتوجهیقابلقیمتیباآمورف.شودمشاهده
ومزترلنت،مدادمانندکمترارزشباگرافیتیمحصوالتبرایودهدمیاختصاصخودبهراطبیعیگرافیتجهانی
.استگرافیتقیمتکمترینوشودمیاستفادهالستیکافزودنیمواد

درآمورفگرافیتدرجهCg متفاوتپاالیشازپسکربن٪85-70بینخلوصو،(گرافیتمحتوای)Cgدر(40-40٪)
.است

پیرولیتیگرافیتمصنوعیگرافیت.شودمییافتمتحدهایاالتومکزیک،چیندرشکلبیگرافیتیبزرگذخایر
هایورقبینایزاویهپهنایدارایکهدارداشارهگرافیتبه(HOPG)گرابسیارپیرولیتیگرافیتیامرتببسیار

.استدرجه1ازکمترگرافیتی
اسکنرونکالیبراسیبرایاستانداردیعنوانبهبخصوصعلمیتحقیقاتدرکیفیتباالترینبامصنوعیفرماین

پلیمرایکربنفیبربهاشارهبرایگاهینیز"گرافیتیفیبر"نام.شودمیاستفادهاسکنپروبهایمیکروسکوپ
.شودمیاستفادهکربنالیافباشدهتقویت



اختراع فرایندی برای تولید گرافیت مصنوعی

1973)آچسونگودریشادواردتوسطمصنوعیگرافیتساختبرایفرایندی-
.شداختراع(1966

شدهگرمحدازبیشکربوروندومکهکردکشفآچسون،1890دههاواسطدر،
.کندمیتولیدخالصگرافیتتقریبا  ،دارداعتبارآنکشفبهنیزاوکه

کهدریافتوی،کربوروندومرویبرباالحرارتدرجهتأثیراتمطالعهضمنوی
شودمیتبخیر(فارنهایتدرجه7500)سانتیگراددرجه4150حدوددرسیلیکون

.گذاردمیسرپشتراگرافیکیکربنو
زشمنداربسیارکنندهروانعنوانبهوبوداوبرایدیگریبزرگکشفگرافیتاین

.شدمفیدو
منبع ویکی پدیا


