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ABSTRAKT 

I denna pro gradu-avhandling har grafen-nanocellulosa(CNC)-kompositmaterial 

tillverkats av högkoncentrerade grafen-CNC-dispersioner genom sprejning med 

airbrushpenna på glassubstrat. Metoden som använts för att framställa grafen-CNC-

dispersionerna är skjuvexfoliering av grafit i vätskefas och utfördes genom att 

grafitpulver exfolierades i en CNC-suspension med hjälp av en dispergator. Under 

arbetets gång undersöktes hur parametrar som temperatur, rotorhastighet, grafit-CNC-

förhållande, CNC-koncentration, hydrolystid för CNC och exfolieringstid påverkar 

exfolieringen av grafit och därmed även grafenkoncentrationen med målet att kunna 

optimera framställningsprocessen och kunna framställa så högkoncentrerade grafen-

CNC-dispersioner som möjligt. Utgångsmaterial för experimenten var grafitflak 

utvunna år 2017 från prospekteringsområdet i Haapamäki som renats via flotation och 

kemisk urlakning samt tre olika typer cellulosa nanokristaller vars syrahydrolystid 

varierade. De huvudsakliga analysmetoderna som använts under avhandlingen är UV-

Vis-spektroskopi, Ramanspektroskopi, termogravimetrisk analys (TGA) och 

resistansmätningar. Grafendispersioner med grafenkoncentrationer upptill 4 mg/ml 

har framställts och den högsta konduktiviteten som uppmätts på grafen-CNC-

kompositfilmerna är cirka 2100 S/m. 

 

Sökord: grafen, cellulosa nanokristaller, CNC, grafitexfoliering, elektriskt ledande 

kompositer, FennoFlakes, airbrush, Haapamäki 

  



Elisabeth Björnvik  Pro gradu-avhandling 

____________________________________________________________________ 

II 

 

FÖRORD 
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typerna som använts i experimenten och till Laboratoriet för Geologi och Mineralogi 

vid Åbo Akademi för tillhandahållandet av grafiten till experimenten. Jag vill även 

tacka doktorand Sara Lund och docent Jan-Henrik Smått som utförde TGA-

mätningarna. Sara Lund utförde även resistansmätningarna med fyrpunktssonden samt 

gjorde de behövliga uträkningarna och för detta ska hon också ha ett stort tack. 

Jag vill även rikta ett stort tack till mina handledare Sara Lund, Rose-Marie Latonen 

och Tom Lindfors som har hjälpt mig i skrivprocessen. Jag vill även tacka fysikalisk 

kemi vid Åbo Akademi för att jag hade möjlighet att utföra experimenten där samt ha 

tillgång till en kontorsplats. 

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till Janne Hakala och alla ni andra, ingen nämnd 

ingen glömd, som utan undantag alltid funnits där och stöttat mig och plockat upp mig 

vid de tillfällen när jag tappat bort mig själv.  



Elisabeth Björnvik  Pro gradu-avhandling 

____________________________________________________________________ 

III 

 

FÖRKORTNINGAR OCH BETECKNINGAR 

AA  Alfa Aesar grafitflak 

HM17 grafitflak från prospekteringsområdet i Haapamäki under 

2017 

HM18 grafitflak från prospekteringsområdet i Haapamäki under 

2018 

CHNS elementanalys av grundämnena kol, väte, kväve och svavel 

CMC mikrokristallin cellulosa 

CNC  cellulosa nanokristaller 

CNC(1h)  cellulosa nanokristaller som hydrolyserats i 1 timme 

CNC(1,5h)  cellulosa nanokristaller som hydrolyserats i 1,5 timme 

CNC(2h)  cellulosa nanokristaller som hydrolyserats i 2 timmar 

CNF  cellulosa nanofibriller 

BC  bakteriell cellulosa  

N  rotorhastighet 

t   exfolieringstid 

T  temperatur (℃) vid exfoliering 

ci  initialkoncentration av grafit 

cf  grafenkoncentrationen 

TGA  termogravimetrisk analys 

CVD  kemisk ångdeponering, eng. Chemical Vapor Deposition 

PLD  pulserad laserdeponering, eng. Pulsed Laser Deposition 

NMP   N-metyl-pyrrolidon 

IR  infraröd 

DSC  Differentialsvepkalorimeter 
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1 INLEDNING 

Grafen är ett material som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren på grund 

av sina exceptionella egenskaper så som mycket bra värme- och elledningsegenskaper, 

optisk genomskinlighet och dess förmåga att vara inert men ändå kunna 

funktionaliseras relativt enkelt [1]. Det är frågan om ett material som består av endast 

ett kolatomlager där kolatomerna är ordnade i en liggande hexagonalstruktur och 

liknar vaxkakan i en bikupa. Stora satsningar världen över har gjorts för att forska i 

hur grafen kan användas [2]. 

Den första metoden som användes för att framställa grafen var mikromekanisk 

exfoliering, även känd som scotchtejpmetoden [3], men eftersom den är väldigt 

tidskrävande och långsam är den svår att skala upp industriellt och i jakten på enklare 

sätt har ett flertal olika metoder för grafenframställning upptäckts. Några exempel är 

exfoliering i vätskefas, kemisk ångdeponering, ultraljudsbehandlingar, elektrokemisk 

exfoliering och pulserad laserdeponering [2]. Den metod som har använts i denna 

avhandling är exfoliering av grafit i vätskefas. Vätskefasen har bestått av cellulosa 

nanokristaller (CNC) i vattenfas och grafenutgångsmaterialet har varit naturlig grafit 

utvunnen från prospekteringsområdet i Haapamäki, Finland.  

Vid exfolieringen i vätskefas har en mixer använts för att skapa skjuvkraften som 

används för att separera skikten i grafiten och CNC:s uppgift är att hålla dem åtskilda 

efter exfolieringen. Varför CNC kan hålla grafen i dispersion är inte fullt klarlagt men 

några teorier finns. En forskningsfråga som ska undersökas i denna avhandling är om 

CNC:s dispergeringsegenskaper beror på mängden sulfatestergrupper på dess yta. 

Skjuvexfoliering av grafit i vätskefas är en relativt ny teknik som inte undersökts 

särskilt mycket ännu och skulle därför kunna undersökas mera [4], och jag tror att den 

kan ha goda framtidsutsikter. 

Användningen av grafendispersioner kan komma att användas bland annat som ett 

elektriskt ledande skikt i elektronik, inom olika bioapplikationer, kompositmaterial, 

elektriskt ledande bläck, olika ytbehandlingar och även inom energilagring. Eftersom 

grafen är inert skulle det kunna användas som en korrosionsbarriär mot diffusion av 
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både vatten och syre. Grafen är även ett tvådimensionellt skikt utan någon egentlig 

volym vilket skulle vara till fördel vid utvecklingen av olika sensorer [5]. 

Avhandlingen är en del av projektet FennoFlakes som utförts vid Laboratoriet för 

Molekylärvetenskap och –teknik samt Geologi och Mineralogi vid Åbo Akademi. Ett 

mål med projektet var att undersöka och forska i finsk naturgrafit och möjligheten att 

använda den.  

Det slutliga målet med denna avhandling, förutom att undersöka CNC:s förmåga att 

dispergera grafen, är även att optimera de olika parametrarna vid skjuvexfoliering av 

grafit i vätskefas för att tillverka högkoncentrerade grafen-CNC-dispersioner för att 

sprejas på glassubstrat och skapa elektriskt ledande grafen-CNC-kompositfilmer. 

Parametrarna som undersökts är temperaturen utanför exfolieringskärlet, 

rotorhastigheten, grafit:CNC-förhållandet, grafitens initialkoncentration, 

syrahydrolystiden vid tillverkningen av CNC och exfolieringstiden. De två största 

forskningsfrågorna som ska försöka besvaras är alltså om det finns en korrelation 

mellan hur väl CNC dispergerar grafit och dess hydrolystid samt ytpotential samt de 

optimala skjuvexfolieringsparametrarna för att skapa högkoncentrerade grafen-CNC-

dispersioner. 
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2 TEORI/BAKGRUND 

2.1 Grafit  

Grafit är ett naturligt förekommande kristallint material som skapas under höga tryck 

och temperaturer i jordens övre mantel och skorpa. För att grafit ska kunna skapas 

behöver temperaturen vara runt 750°C och trycket runt 75 000 psi [6] [7]. 

Grafit är en av flera allotroper som hittas av rent kol. Andra kända kolallotroper är 

bland annat grafen, diamant, fulleren och kolnanotuber [8]. Grafit består alltså endast 

av rent kol ordnade i flera vaxkakemönstrade ark staplade på varandra. 

Vaxkakemönstret bildas genom att en kolatom delar tre sp2 -hybridiserade elektroner 

med tre närliggande kolatomer och på så sätt skapas ett platt ark (Figur 1). Grafit hittas 

främst i hexagonala eller romboida strukturer, men den hexagonala strukturen är den 

stabilare varianten av de två strukturerna.  

 

Figur 1: Schematisk bild av grafenskikt i grafit [9]. 

Grafit har använts i århundraden på grund av sin förmåga att kvarlämna gråsvarta 

streck när det utsätts för tryck. Denna egenskap utnyttjas bland annat i dagens 

blyertspennor. Grafit fick till och med sitt namn från det grekiska ordet ”att skriva” i 

Tyskland på 1700-talet. Orsaken till denna egenskap hittar man när man tittar på de 

olika bindningarna som verkar mellan kolatomerna i grafit. Mellan kolatomerna i 

arken finns starka kovalenta bindningar som binder dem hårt till varandra medan det 

mellan arken verkar van der Waals-krafter som är en av de svagaste krafterna som kan 

påverka atomerna. På grund av att arken hålls samman med så svaga krafter kan de lätt 

skiljas från varandra medan arken hålls mer eller mindre intakta och lämnar därför 

efter sig ett gråsvart streck [10]. 
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Ett problem med naturlig grafit är att det är en ändlig resurs och tar väldigt lång tid att 

genereras. Naturlig grafit finns med på EU:s lista över kritiska råmaterial [11]. 

 

2.2 Grafen 

Ett grafitark kallas grafen och grafen är en tvådimensionell atomisk kristall [5] som 

består helt av sp2-hybridiserade kolatomer. Trots att grafen är materialet som bygger 

upp grafit har de två materialen väldigt olika egenskaper [6] [10].  

Definitionen av grafen är ett atomtjockt ark med sp2-hybridiserade kolatomer. Denna 

form av grafen brukar kallas för monoskiktsgrafen (eng. monolayer graphene). 

Monoskiktsgrafen är svår att syntetisera utan defekter, men kan tillverkas med bland 

annat kemisk ångdeponering (CVD) och mikromekanisk exfoliering [12]. Grafen med 

2–5 lager kallas för fåskiktsgrafen (eng. fewlayer graphene) och man kan få fram 

högkvalitativ fåskiktsgrafen med metoder som exfoliering, CVD och 

mikrofluidisering [12]. Tvåskiktsgrafen och fåskiktsgrafen sägs ha 

pseudotvådimensionell struktur [10]. 

Grafen är det tunnaste materialet vi känner till. Dess kol–kol-bindning har en längd på 

cirka 0,142 nm och höjden på ett ark räknas vara 0,33 nm. Detta betyder att i ett en 

millimeter tjockt grafitblock finns det cirka tre miljoner grafenark. Trots att grafen är 

ett väldigt tunt material är det så pass kompakt att inte ens en heliummolekyl kan ta 

sig genom. Grafen räknas vara det starkaste materialet och leder ström lika bra som 

koppar. Det är i princip genomskinligt och utklassar alla andra material inom 

värmeledning [10].  

 

2.3 Framställning av grafen 

Ett flertal olika metoder har utvecklats för att framställa grafen, vilken man väljer beror 

till stor del på vad grafenet ska användas till samt vilket slutresultat man önskar sig. 

De olika metoderna kan delas in i två större delgrupper, top-down-metoder och 

bottom-up-metoder [13]. 
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Top-down-metoder går ut på att särskilja lagren i grafit för att framställa grafen. Det 

absolut minsta som krävs för att grafit ska bli exfolierat till grafen är att van der Waals-

krafterna som verkar mellan grafenskikten ska överkommas och sedan hållas isär [13]. 

För att lyckas bryta van der Waals-krafterna behövs en kraft större än 2 
𝑒𝑉

𝑛𝑚2
 [14]. De 

största utmaningarna med top-down är att skilja åt grafenarken utan att förstöra dem 

och sedan att hålla dem åtskilda efter att exfolieringen skett [13]. De ger även ofta små 

mängder grafen och innehåller ofta många olika steg som kan vara invecklade [15]. 

Exempel på top-down-metoder är mikromekanisk exfoliering, exfoliering i vätskefas 

och olika termiska exfolieringstekniker.            

Bottom-up-metoder fungerar genom att grafen byggs upp från olika material som 

innehåller kolatomer, till exempel metall-kolsmältor eller kiselkarbid (SiO) beroende 

på metoden. De tar alltså kolatomer och bygger upp grafen från dem. Bottom-up-

metoder fungerar bäst för att tillverka grafenmaterial som inte behöver ha en stor 

ytareal, så som nanoflak eller grafennanoark [15]. Exempel på bottom-up-metoder är 

kemisk ångdeponering och pulserad laserdeponering.   

 

2.3.1 Mikromekanisk exfoliering 

Mikromekanisk exfoliering, också känd som Scotchtejpmetoden, är en top-down-

metod där grafen tillverkas genom att med hjälp av tejp systematiskt och mekaniskt 

skala bort lager för lager av grafit tills endast grafen återstår. Tejpen sätts alltså på en 

bit grafit och dras bort. På tejpbiten kommer det fastna ett lager med multilager grafen 

(eng. multilayer graphene) och med hjälp av flera tejpbitar kommer man kunna dra 

loss tunnare och tunnare multilagergrafen tills det slutligen finns kvar endast 

ultratunna fåskiktsgrafen eller till och med enskilda grafenark (Figur 2) [3]. För att 

kunna undersöka grafenet måste man överföra det till ett passligt substrat, till exempel 

ett SiO2-substrat. Orsaken till att denna metod är möjlig är för att kolatomerna i grafen 

är starkt bundna med kovalenta bindningar till varandra medan det mellan grafenarken 

i grafit endast finns svaga van der Waals-krafter som relativt enkelt släpper taget när 

de utsätts för tillräckligt stor yttre kraft. Den här metoden är dock väldigt arbetsdryg 

och tidskrävande och passar därför inte särskilt bra för en industriell uppskalning [3] 

[16] [17]. 
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Figur 2: Schematisk beskrivning av mikromekanisk exfoliering av grafit 

 

2.3.2 Exfoliering i vätskefas 

Exfoliering av grafit i vätskefas kan utföras med ett flertal olika metoder för att få fram 

grafen och är en metod där man skapar kolloidala grafendispersioner. De två vanligaste 

metoderna för att exfoliera grafen i vätskefas är med hjälp av ultraljud eller skjuvkraft, 

men det finns även ett flertal andra metoder som inte nödvändigtvis är lika kända ännu 

[18]. 

 

2.3.2.1 Ultraljudsexfoliering 

Ultraljudsexfoliering i vätskefas är en metod där grafit blandas med en särskilt utvald 

lösning innehållande molekyler som kan dispergera grafiten vartefter blandningen 

utsätts för ultraljud. Metoden har stor potential för att kunna producera 

grafendispersioner innehållande mono- och fåskiktsgrafen, men det som för tillfället 

är det största hindret för en storskalig industriell adaption av metoden är att den kräver 

mycket energi och tid och ger ett relativt lågt utbyte av grafen [19]. 

Ultraljudsexfoliering är en effektiv metod som använder sig av kraften från ultraljud 

för att inducera fysiska och kemiska ändringar i olika system genom att generera 

kavitationsbubblor i vätskan. Vartefter ultraljudsvågorna förflyttas genom vätskan 

kommer det skapas cykler med hoptryckningar och utdragningar och dessa kommer i 

Substrat 

Grafenark 
 Tejp 
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sin tur skapa hög- och lågtryck som drar i och knuffar på molekylerna i vätskan. Under 

utdragningarna kommer det bildas mikrobubblor som växer för varje cykel tills de blir 

ostabila och imploderar. Kavitationseffekten från mikrobubblornas implosioner 

kommer resultera i mikrostrålar och chockvågor i hög hastighet. Dessa kommer 

producera normala krafter och skjuvkrafter på grafiten och dra skikten i från varandra 

[20] [21].  

Det finns två sorters ultraljudsbehandlingar, med ultraljudsbad eller med 

ultraljudssond (eng. tip sonication). I ett ultraljudsbad kommer kavitationerna att ske 

okontrollerat och ojämnt fördelat i badet, vilket leder till att ultraljudseffekten är av 

lågintensitet och ojämnt fördelat. Processen är svår att skala upp på grund och nästan 

omöjlig för att kunna få exakta upprepningar av ett experiment. Vid behandlingar med 

ultraljudssond sätts en sond som vibrerar kraftigt ner i provet och kommer därmed 

skicka ultraljudsenergi genom provet på ett kontrollerbart sätt. Partiklarna runtom 

sonden kommer utsättas för stora mängder energi samt att det kommer bildas 

mikrobubblor som imploderar och skickar ut chockvågorna. Eftersom intensiteten av 

ultraljudseffekten är väldigt lokaliserad kommer processen vara mera effektiv och 

ändamålsenligt än ultraljudsbad. Detta gör den perfekt för bland annat dispergering av 

nanopartiklar [22]. Metoden är dock väldigt svår att skala upp till industriella mått 

eftersom den är väldigt energi- och tidskrävande. Som exempel har en studie gjorts av 

Umar Kahn et al. där de använde sig av ultraljudsbehandling med låg intensitet i N-

metylpyrrolidon (NMP) under lång tid, upp till 460 h, och fick fram en dispersion med 

grafenkoncentrationen 1,2 mg/ml [23]. 

 

2.3.2.2 Skjuvexfoliering 

Skjuvexfoliering i vätskefas är den metod som har använts i denna avhandling för att 

exfoliera grafit. Vätskefasen har bestått av CNC i olika koncentrationer. Skjuvkraften 

har skapats med hjälp av en industriell mixer och i supplemantary infromation till 

Paton et al.:s artikel presenteras en modell för hur skjuvexfoliering av grafit går till 

[24]. De beskriver att rotorhastigheten påverkar exfolieringsgraden eftersom det 

behövs en viss skjuvhastighet för att grafen ska kunna dispergeras. När grafit befinner 

sig i en vätska med en skjuvkraft som är större än noll kommer toppskiktet och 
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bottenskiktet att röra sig i olika hastigheter. Hastighetsskillnaden gör att det skapas en 

skjuvspänning hos skikten (eng. shear stress) och om denna spänning blir tillräckligt 

hög börjar skikten glida i från varandra och vid tillräckligt hög spänning kommer de 

slutligen helt skiljas från varandra (Figur 3). 

 

 

Figur 3: Schematisk presentation av skjuvkraftens inverkan på grafenskikt 

Skjuvexfoliering av grafit i vätskefas fungerar på så sätt att när mixern är igång pumpar 

den upp vätska och grafitpartiklar in i mixerhuvudet (Figur 4) där centrifugalkraften 

snabbt pressar dem vidare mot kanten av statorn. Skjuvkraften produceras när 

materialet pressas i hög hastighet mellan rotorn och statorn och sedan ut genom 

springorna i statorn till den omgivande vätskan. Exfolieringen sker alltså högst 

antagligen i utrymmet mellan rotorn och statorn [24]. Skjuvkraften kommer då bli så 

pass stark att den kan bryta van der Waals-krafterna mellan grafenarken och därmed 

exfoliera grafiten. Genom att optimera vätskan som grafiten dispergeras i samt de olika 

parametrarna för dispergatorn, så som rotorhastighet, temperatur och olika 

reagenskoncentrationer, kan man uppnå höga grafenkoncentrationer och dessutom 

uppnå exfoliering i både de turbulenta och lugnare områdena i exfolieringskärlet [25].  

Flödesriktning 

Grafenskikt 
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Figur 4: Mixerhuvudet med synliga springor 

Varrla et al. utförde några experiment för att jämföra ultraljudsexfoliering och 

skjuvkraftsexfoliering och de kom fram till att skjuvkraftsexfoliering är en bättre 

metod än både ultraljudsbad och ultraljudssond bland annat genom att 

skjuvexfolieringen ger ett högre grafenutbyte och har ofta lägre priser på utrustningen 

som behövs [26]. Yanyan Xu et al. har även samlat ett flertal olika artiklar och 

undersökningar och sammanställt resultat från både experiment utförda med 

ultraljudsexfolieringar och skjuvkraftsexfolieringar och jämfört de båda metoderna. 

De visar att man ofta får en högre grafenkoncentration med skjuvkraft än med ultraljud 

samt att skjuvkraftsexfolieringar är ofta mindre tidskrävande [19]. 

 

2.3.2.3 Andra metoder 

En version av exfoliering i vätskefas är användningen av en superkritisk vätska, till 

exempel CO2 [27], etanol, NMP eller dimetylformamid, [28] där grafitpulver utsätts 

för den superkritiska vätskan under en viss tid vartefter en snabb trycksänkning sker 

så att den superkritiska vätskan expanderar och samtidigt exfolierar grafiten till icke-

oxiderad fåskiktsgrafen.  

En annan metod är elektrokemisk exfoliering. Metoden innehåller endast ett steg och 

sker genom att man applicerar en statisk potential (1,5–15 V har använts vid några 
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experiment [15]) genom en grafitbit nedsänkt i en lösning innehållande molekyler som 

kan exfoliera grafit. Exfolieringsmekanismen är ett komplext samspel mellan anodisk 

oxidation av vatten och anjonisk interkalation av lösningsmolekylerna som slutligen 

leder till att grafenark av olika tjocklek kommer dispergera i lösningen [29].  

Självexfoliering i vätskefas är ytterligare en metod och sker genom att inducera starka 

repulsioner mellan lagren i grafit. K(tetrahydrofuran)xC24 upplöst i NMP har spontant 

kunnat exfoliera grafit till grafenark utan hjälp av ultraljudsbehandling. Detta har skett 

på grund av starka negativa laddningsrepulsioner mellan partiklarna [30]. 

Klorsvavelsyra har även använts för detta ändamål med bra resultat. Där skedde 

exfolieringen på grund av de starka repulsionerna som induceras av de syraprotonerade 

grafenskikten. Självexfolieringsmetoden har potential för att kunna skalas upp 

industriellt [31]. 

 

2.3.3 Kemisk ångdeponering (CVD) 

Kemisk ångutfällning (CVD, eng. Chemical Vapour Deposition) är en metod där gas 

innehållande ett ämne kan utfällas på ett substrat och är för tillfället en av de 

populäraste metoderna för att framställa grafen [32]. Substratet kan bestå av till 

exempel koppar [33] eller nickel [34] och hettas upp till cirka 1000 ℃ i inerta 

förhållanden, till exempel under argongas [15]. Därefter introduceras 

utgångsmaterialet, till exempel metangas CH4, som kombineras med argongasen och 

förs in i en miljö- och temperaturkontrollerad reaktionskammare. I reaktionskammaren 

finns det uppvärmda substratet och när kolatomerna i metangasen kommer i kontakt 

med det kommer de adsorberas av metallen. Tillföringen av metangas avslutas i något 

skede och man låter substratet svalna under fortsatt tillförsel av argongas och då 

kommer en tunn grafenfilm fällas ut på substratets yta [15]. Överloppsgasen pumpas 

bort från reaktionskammaren för att sedan tas om hand på passande sätt. 

Temperaturerna som behövs för att kunna framställa grafen är väldigt höga och därför 

behöver man ofta använda sig av katalysatorer för att få ner temperaturen. För att 

tillverka grafen av fria kolatomer behövs temperaturer upp till 2500˚C om man inte 

använder en katalysator. Med en katalysator kommer man ner till runt 1000˚C [32]. 
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Fördelar med metoden är att man kan tillverka relativt högkvalitativt grafen utan alltför 

höga kostnader [33] och att den har potential att skalas upp till industriella proportioner 

[32], även om reaktionskammarens storlek är en begränsande faktor. Xiaozhi Xu et al. 

har dock lyckats framställa ett en meter lång sammanhängande grafenkristall på 

kopparfolie med hjälp av CVD [35] så i framtiden kan det vara möjligt att framställa 

stora sammanhängde ark av grafen. En annan fördel är att CVD även kan användas för 

att ganska enkelt substituera in till exempel kvävemolekyler i grafenmatrisen för att 

kunna ändra egenskaperna hos grafenet [36]. Nackdelar med CVD är att den är 

långsam och reaktionskammaren är liten. Det största problemet är dock att det kan vara 

svårt att få loss grafenet från substratet utan att förstöra kvaliteten på grafenet. Ofta 

används farliga syror för att lösa upp substratet men det kan resultera i att grafenet till 

viss del förstörs. Det är även svårt att få till en större homogen grafenyta med CVD 

eftersom gastransporten störs av olika parametrar inne i reaktorn samt att det kan ske 

en utarmning av reaktanter under vägen vilket leder till att ingen reaktion sker vid 

substratet [32]. 

 

2.3.4 Pulserad laserdeponering (PLD) 

Pulserad laserdeponering (PLD, eng. Pulsed Laser Deposition) är en metod där man 

använder starka laserpulser för att smälta, evaporera och jonisera material från målytan. 

Det lösgjorda materialet kallas för en laserproducerad plasma och expanderar hastigt 

mot ett substrat där en del av materialet kondenseras för att en film ska växa fram. Det 

finns ett stort antal variabler som påverkar hur materialet återkondenseras på substratet, 

så som bakgrundens gastryck, substratets temperatur och laserfluens (eng. Laser 

Fluence), alltså med vilken energi per area som laserstrålarna avger. Dessa kan i viss 

mån justeras för att passa ens egna önskemål. Metoden användas i relativt stor skala 

men den exakta principen bakom till exempel hur materialitet återkondenseras är inte 

helt känd [37] [38]. 
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2.3.5 Termisk exfoliering 

Med hjälp av termiska metoder går det även att exfoliera grafit till mono- eller 

fåskiktsgrafen. Metoden fungerar bäst med grafitoxid, expanderad grafit eller 

interkalerade grafitföreningar, eftersom metoden går ut på att snabbt hetta upp grafiten 

till höga temperaturer och under upphettningen kommer de funktionella grupperna att 

brytas ner till gaser vilket leder till att ett tryck byggs upp mellan grafenskikten. 

Exfolieringen sker när gastrycket överstiger van der Waals-krafterna som håller ihop 

skikten. På grund av detta är alltså rent grafitpulver inte optimalt utan utgångsmaterial 

måste innehålla funktionella grupper för att expanderingen ska ha större chans att 

lyckas. Termiska metoder har några fördelar om man jämför med de mekaniska 

exfolieringsmetoderna; de är ofta snabbare, vid tillräckligt höga temperaturer kan 

exfolieringen ske till och med inom några sekunder [39] [40], och det sker i gasmiljö 

vilket betyder att man undviker att hantera vätskor. Detta är en fördel vid exempelvis 

tillverkning av elektroderna i litiumbatterier eftersom litium reagerar kraftigt i kontakt 

med vatten. Vid upphettningen av grafitoxid sker en simultan exfoliering och 

reducering av oxiden, vilket gör att både tid och extra steg för att rena grafen kan sparas 

[29] [40]. 

 

2.4 Cellulosa 

Cellulosa är en naturlig polymer och är den naturliga polymer som finns mest i 

överflöd i naturen. Cellulosa består av en linjär kedja av monomerer som är 

sammanbundna av glukosidbindningar (Figur 5) [41] [42]. Cellulosa är uppbyggt av 

ett flertal β-1,4-kopplade glukopyranosenheter som skapar en linjär homopolymer med 

hög molekylvikt. Varje monomer är vriden som en korkskruv med 180˚ till varandra 

[43] och den enhet som upprepas i cellulosa är en dimer av glukos, även kallad 

cellobios. Hur många enheter som cellulosan består av beror på ursprungsmaterialet. 

Vedbaserad cellulosa består av ungefär 10 000 enheter medan cellulosa från bomull 

består av ungefär 15 000 enheter. Varje glukopyronosenhet innehåller tre 

hydroxylgrupper och eftersom hydroxylgrupperna är väldigt reaktiva är de orsaken 

bakom många av cellulosans specifika karakteristiska drag så som hydrofilicitet, 

kiralitet och bionedbrytbarhet. Hydoxylgrupperna kan skapa starka vätebindningar 
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vilket är orsaken till övriga egenskaper hos cellulosa så som en mikrofibrillerad 

struktur, kristallina och amorfa fraktioner i den hierarkiska organiseringen samt en 

ytterst sammanhängande natur [42]. 

 

Figur 5: Cellulosamolekylens uppbyggnad [42] 

 

2.4.1 Cellulosans olika ursprung 

För att framställa cellulosa finns det en del olika ursprungsmaterial som kan användas, 

och främst används träd och växter, men även alger, bakterier och manteldjur, ett 

havsdjur med ett skal av cellulosa kan innehålla cellulosa [41] [42]. 

Cellulosa utvinns främst från trä, bland annat för att trä finns i överflöd i den nordiska 

naturen. Träindustrin är stor i världen och därför finns det redan effektiva metoder för 

att ta tillvara och rengöra cellulosa. Vid framställning av cellulosa är första steget att 

rena trämassan från lignin, hemicellulosa och annat som finns däri. Efter att cellulosan 

har renats kan den användas för vidare tillverkning, så som papper och nanocellulosa 

[41] [42]. 

Cellulosa kan även erhållas från växter. Även här finns redan en industri för att rena 

cellulosan genom att många växter så som bomull och lin redan används inom 

klädesindustrin. Växtmassan måste genomgå en liknande reningsprocess som 

trämassan för att få fram ren cellulosa [41] [42]. 

Det enda kända djuret som producerar cellulosa är vuxna manteldjur. De är omgivna 

av ett lager cellulosaliknande material, så kallat tunicin. Det finns många tusen olika 

arter av manteldjur och de delas in i sjöpungar, salper och appendikularier [41] [42] 

[44]. Sjöpungar (Ascidiacea) (Figur 6) är det som oftast används för att ta fram 
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cellulosa. Sjöpungar är även intressanta eftersom de kan odlas för att användas vid 

tillverkning av biobränsle. De är filtrerare och genom att odla dem i Östersjön skulle 

man kunna få bukt med eutrofieringen [44]. 

 

Figur 6: Sjöpung [44] 

Alger omges av en cellvägg där vissa algarter skapar mikrofibrillerad cellulosa. 

Strukturen av cellulosan skiljer sig stort mellan de olika arterna eftersom 

cellulosabiosyntesen skiljer sig mellan arterna. Gröna alger är de alger som använts 

mest av forskare för att framställa mikrofibrillerad cellulosa. Det finns dock många 

olika arter av alger som kan användas för att producera cellulosa. Några av de mest 

använda arterna är Micrasterias denticulata, Micrasterias rotate, Valonia, Caldophora 

och Boergesenia. Cellulosan som utvinns från Valonia eller Cladophora har en 

exceptionellt hög kristallinet, dess kristallinprocent kan vara så hög som 95 % [41] 

[42]. 

Vissa arter av bakterier är kända för att kunna producera cellulosa genom att använda 

sig av kol- och kvävekällor i sin omgivning. Komagataeibacter xylinus är en bakterie 

och förekommer bland annat som en förorening vid vinägerjäsning och producerar 

mikrofibrillerad cellulosa i form av en platt, genomskinlig och tjock gel som flyter 

ovanpå tillväxtmediet. Gelen består av cellulosa vars halt av vatten och övriga ämnen 

från mediet är hög, men cellulosagelen kan relativt lätt rengöras med alkali-behandling 

och tvättning. Den rengjorda cellulosan är unik och har ett flertal bättre egenskaper än 

cellulosa från träd och andra växter. De bättre egenskaperna är bland annat en unik 

nanostruktur, en högre renhet, större kapacitet att hålla vatten, större mekanisk styrka 

och en högre dimensionell stabilitet. Mikrobiell cellulosa har samma molekylära 
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formel och polymerstruktur som växtbaserad cellulosa, men glykosylenheterna är 

arrangerade annorlunda vilket leder till att kristalliniteten hos de båda typerna av 

cellulosa skiljer sig åt. Mikrobiell cellulosa har en högre kristallinitet än växtbaserade 

och uppvisar även en högre polymerisering [41] [42]. Orsaken till att bakterier skapar 

cellulosa är ännu oklar men beror troligen på att bakterierna försöker skapa ett skydd 

mot UV-strålning och en barriär mot andra organismer som svampar och jäst. 

 

2.5 Nanocellulosa 

Nanocellulosa är nanostrukturerad cellulosa med åtminstone en dimension inom 

nanoskalan (1–1000 nm). Cellulosa nanopartiklar (CNP) är utmärkta biopolymerer 

som kan användas som byggstenar vid tillverkning av olika kompositmaterial. 

Kristallin cellulosa har en bättre elasticitetsmodul, eller Youngs modul, än till exempel 

Kevlar, vilket betyder att den motstår permanent deformation vid stress bättre [41] [45]. 

CNP har ett stort längd/breddförhållande (eng. high aspect ratio), vilket betyder att 

längden är mycket större än bredden av partiklarna. CNP har även låg densitet och en 

reaktiv yta med -OH-grupper. OH-grupperna gör att ytan kan funktionaliseras för att 

erhålla olika önskvärda ytegenskaper. Eftersom ytegenskaperna kan justeras enligt 

behov så kan partikelytan också skräddarsys enligt behov, till exempel tillverkning av 

material med självreparerande egenskaper och material som kontrollerar utsöndring 

av ämnen i en polymermatris [41]. En del kompositer innehållande CNP som 

producerats kan ha en brottgräns (eng. tensile strength) (alltså hur mycket 

spänningsbelastning ett ämne kan uthärda utan att en midjebildning sker) större än 

gjutjärn, vara genomskinliga och inte påverkas nämnvärt av värmexpandering. På 

grund av sina speciella egenskaper har nanocellulosa många potentiella 

användningsområden, så som inom flexibla skärmar, leverans av läkemedel, olika 

fibrer och tyger, antimikrobiella filmer, transparenta filmer, filtrering och som 

kompositmaterial inom batterier, superkondensatorer och elektroaktiva polymerer [41] 

[46]. 
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2.5.1 Nanocellulosaklasser och deras framställning 

Nanocellulosa delas vanligen in i tre olika klasser: cellulosa nanofibriller (CNF), 

cellulosa nanokristaller (CNC) och bakteriell nanocellulosa (BC). Skillnaderna mellan 

dem ligger främst i framställningsmetod och partikelstorlek, men även andra 

egenskaper kan spela in [47]. 

 

2.5.1.1 Cellulosa nanofibriller (CNF) 

Cellulosa nanofibriller tillverkas oftast från trämassa, men även vissa växter kan 

användas, genom att de utsätts för ett mekaniskt arbete så som malning, 

homogenisering eller mikrofluidisering. Under tiden som fibrerna utsätts för arbetet 

kommer mikrofibrillerna som formar cellväggen att separeras och en viskös gel 

innehållande enskilda fibriller bildas. Fibrillerna är i nanoskala med en bredd på cirka 

20–40 nanometer och en längd som kan vara flera mikrometer. Gelen består inte helt 

av enskilda fibriller utan är oftast en heterogen blandning av fibrer som fibrillerats i 

varierande mängd och även icke-fibrillerade fibrer. CNF som är mekaniskt tillverkade 

har ofta ett stort längd/breddförhållande och ytan innehåller fria hydroxylgrupper. 

Vätebindningarna mellan de fria hydroxylgrupperna gör att CNF relativt lätt klumpar 

ihop sig till större knippen, speciellt under torkning. För att minska på energimängden 

som behövs vid fibrilleringen kan man använda sig av olika kemiska och enzymatiska 

behandlingar före de mekaniska. Oftast är slutresultatet med en kombinerad 

behandling mera homogent och nanofibrillerna har en mindre bredd än vid endast 

mekaniskt arbete. Skillnaden mellan en förbehandlad provsats och en som endast blivit 

mekaniskt behandlad kan ses på färgen eller med atomkraftsmikroskåp. En stor 

utmaning är erhålla samma kemiska egenskaper för CNF som tillverkats vid olika 

tidpunkter [47] [48]. 

 

2.5.1.2 Cellulosa nanokristaller (CNC) 

CNC tillverkas genom en syrahydrolys av cellulosa. Cellulosans ursprung kan vara 

trämassa, bomull, manteldjur, bakteriell cellulosa eller mikrokristallin cellulosa 

(CMC) [49]. Slutresultatet kommer bestå av stavliknande cellulosakristaller vars bredd 
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är 2–20 nanometer och längden varierar oftast mellan 100–600 nanometer men kan 

vara så långa som 1 mikrometer. Längd/breddförhållandet hos CNC är relativt högt 

men inte lika högt som hos CNF, och på grund av tillverkningsmetoden har CNC en 

hög kristallinitet på 62–90 % [47].  

Tillverkningen av CNC är beroende av vilken syra som används, syrans koncentration, 

reaktionstemperaturen och reaktionstiden. Utgångsmaterialet sätts i den valda syran 

och där kommer syrahydrolysen klippa av mikrofibrillerna i cellulosan vid de amorfa 

områdena och lämna de kristallina områdena intakta (Figur 7). Efter reaktionen späds 

suspensionen ut med vatten och tvättas i flera omgångar med hjälp av centrifugering. 

Därefter sker en dialys mot destillerat vatten för att få bort de sista syramolekylerna 

[50]. Syrahydrolysen utförs oftast med svavelsyra (~64 %) eller saltsyra, men det har 

även rapporterats om användning av fosforsyra [51] och bromvätesyra [52]. CNC är 

kolloidalt stabil i vattenlösning, stabiliteten varierar dock beroende på vilken syra som 

använts vid framställningen. Vid framställning med svavelsyra beror stabiliteten högst 

antagligen på att hydroxylgrupperna på ytan byts ut mot sulfatestergrupper i 

syrahydrolysen och sulfatestergrupperna kommer sinsemellan skapa elektrostatiska 

repulsionskrafter mellan varandra vilket gör att suspensionen hålls stabil [53] [54]. 

CNC som skapas med hjälp av saltsyra kommer vara mindre stabil mot aggregering 

vilket leder till att den har en förmåga att enkelt flockulera i vattensuspensioner [47] 

[49]. 

Det finns ett par utmaningar med att tillverka CNC. Under tillverkningen späds CNC 

ut med vatten och reningen av kristallerna samt återvinningen av syran kan bli väldigt 

dyra. En annan utmaning är att utbytet från processen är ganska lågt och brukar ligga 

runt 20–50 % [47]. 

En av forskningsfrågorna om undersökts i avhandlingen är om en längre 

syrahydrolystid av CNC kan dispergera grafen bättre. Det har visats att svavelhalten i 

CNC kan justeras genom att ändra syrahydrolysparametrar som tid och 

syrakoncentration [55]  och vi undersöker om en högre svavelhalt kommer dispergera 

grafen bättre.  
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Figur 7: Schematisk bild av vad som sker i syrahydrolysen vid tillverkning av CNC 

 

2.5.1.3 Bakteriell nanocellulosa (BC) 

Framställningen av BC är en helt annan metod än de som används vid framställningen 

av CNC och CNF. Metoden är en bottom up-process där cellulosan framställs genom 

polymerisering av glukos med hjälp av bakterier. Acetobacterium xylium är en 

bakterie som ofta används. Utanför bakteriernas cellvägg skapas en tjock 

cellulosapolymergel som består av tunna cellulosafibriller vars bredd är vanligen 20–

200 nanometer och BC:s värden för renhet, molmassa, polymeriseringsgrad och 

kristallinitet är ofta väldigt höga. Den är mekaniskt väldigt stark samtidigt som 

materialet är elastiskt och enkelt att forma. BC har en stor specifik ytarea och porös 

struktur vilket gör att den håller vatten bättre än nanomaterial gjorda från växtmaterial. 

BC kan formas som tuber eller olika membran redan under tillverkningen vilket kan 

vara en fördel vid vissa applikationer [47]. 

Utmaningar med detta material är att det är svårt att skala upp produktionen eftersom 

BC produceras väldigt långsamt vilket leder till att produktionskostnaderna snabbt blir 

extremt dyra. Genom att utveckla tillväxtteknologin kan man snabba på processen 

genom att noggrant välja utgångsmaterial eller genom genmanipulering. Kostnaden 

Syrahydrolys 

Amorfa områden Kristallina områden 

Mikrofibrill 
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för BC kommer troligen alltid vara högre än för CNC och CNF, vilket är till dess 

nackdel. Ett användningsområde som skulle kunna rättfärdiga den högre kostnaden av 

att använda sig av BC är inom sjukvårdsväsendet [47]. 

 

2.6 Grafennanocellulosakomposit 

Grafen kan dispergeras med hjälp av nanocellulosa, men orsaken till hur det sker har 

inte blivit helt klargjort ännu även om det finns några teorier som försöker förklara 

fenomenet. En studie gjord med kolnanotuber och nanocellulosa beskriver att 

nanocellulosans dispergeringsegenskaper beror på en fluktuation av motjonerna på 

nanocellulosans yta, som sedan leder till en delokalisering av elektronerna i sp2-

kolgittret hos nanotuberna och därmed skapas en attraktion mellan kolgittret och 

nanocellulosan. På så sätt skulle det skapas associerade strukturer mellan gittret och 

nanocellulosan och de blir elektrostatiskt stabiliserade genom laddningarna av 

nanocellulosan. De konstaterar även att principen borde fungera på samma sätt för 

andra material som består av sp2-kolgitter, så som grafen [46]. 

Malho et al. presenterar en liknande teori. Enligt dem skulle dispergeringseffekten, 

åtminstone delvis, bero på hydrofobiska interaktioner mellan grafen och nanocellulosa 

och att ihopkopplandet av grafen och nanocellulosa skulle stabiliseras genom π-

interaktioner [56]. Stapling av π-elektronsystem och kolhydrater har tidigare 

observerats i flera olika interaktioner mellan proteiner och kolhydrater och även att 

cellulosanedbrytande enzymer kan på detta sätt koppla till vissa delar av den kristallina 

cellulosaytan under ultraljudsbehandling [57]. Staplandet av π-elektroner och 

cellulosakedjor har även observerats i hopkopplandet av cellulosakedjor i hydrolytiska 

enzymer [58] [59]. Med dessa resultat i åtanke så verkar Malhos teori relativt trovärdig 

och de förklarar även att detta tillsammans med den stora arean av både grafen och 

den flexibla nanocellulosan är orsaken till att grafen-nanocellulosakompositer har 

förbättrade mekaniska egenskaper [56]. 

En av de viktigare egenskaperna som CNC har är att den kan vara kolloidalt stabil i 

vattenlösningar inom ett stort spektrum av både saltkoncentrationer och pH [53] [54]. 

En hypotes som vi ville testa är om tiden för syrahydrolysen påverkar hur bra CNC 
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dispergerar grafen eftersom en längre svavelsyrahydrolys ger flera sulfatestergrupper 

[55] och borde därmed kunna dispergera bättre. Därför har det framställts CNC med 

tre olika hydrolystider som undersökts i avhandlingen. Hydrolystiderna som testats är 

1 timme, 1,5 timmar och 2 timmar.  

Nanocellulosa kan även sammankoppla andra nanopartiklar i en kolloidalsuspension 

och kan därmed användas inom tillverkning av multifunktionella kompositer [46]. 

Grafen har varit ett material av intresse inom kompositutveckling en längre tid redan 

eftersom grafen kan användas för att förbättra de mekaniska egenskaperna och den 

elektriska konduktiviteten i kompositer [60]. Att kombinera det elektriskt ledande 

grafenet med den elektriskt isolerande nanocellulosan till grafen-nanocellulosa-

kompositer kan sedan användas som ett elektriskt ledande mellanlager i exempelvis 

olika applikationer inom böjbar elektronik, sköldar för elektromagnetisk interferens 

och skydd mot elektromagnetiska pulser [61]. Grafen-CNC-pappersmembran kan 

även komma att användas som fristående, bindemedelsfria elektroder för böjbara 

superkondensatorer [60]. 

 

2.7 Karakteriseringsmetoder 

Ett flertal karakteriseringsmetoder har använts under projektets gång för att undersöka 

olika egenskaper hos utgångsmaterialen och dispersionerna. I detta kapitel behandlas 

teorin bakom de karakteriseringsmetoderna som använts. 

 

2.7.1 UV-Vis-spektrofotometri 

Ultraviolett/visuell spektrofotometri (UV-Vis) är en metod som används för att 

bestämma koncentrationen i ett prov genom att mäta transmittansen T eller 

absorbansen A av en ljusstråle som skickas genom provet. En mängd av provet sätts i 

en klar genomskinlig cell, så kallad kyvett, ofta gjord av plast, glas eller kvarts, med 

längden b cm som placeras in i spektrofotometerns provkammare. En ljusstråle med 

ett bestämt spektrum av våglängder passerar genom cellen där en viss del av 

strålningen kommer att absorberas av provet. Absorptionen sker genom att fotonerna 



Elisabeth Björnvik  Pro gradu-avhandling 

____________________________________________________________________ 

21 

 

från ljusstrålen kolliderar med provmolekylen vilket gör att den blir exciterad. Genom 

att mäta skillnaden i den inkommande och den utgående ljusstrålens intensitet kan 

provets koncentration bestämmas. Koncentrationen c är vanligtvis linjärt relaterad till 

absorbansen enligt Beer-Lamberts lag, 

 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔𝑇 = 𝑙𝑜𝑔
𝑃0

𝑃
= 𝜀𝑏𝑐 

där A är absorbansen, T är transmittansen, P0 är den inkommande strålningsintensiteten 

och P är den utgående strålningsintensiteten, ε är den molära extinktionskoefficienten, 

b är längden på cellen i cm och c är koncentrationen i provet. 

Även lösningsmedlet absorberar en del av strålningen och en del reflekteras bort av 

cellens väggar (Figur 8) vilket kan leda till att resultatet blir felaktigt. Problemet löses 

genom att använda en identisk referenscell innehållande endast rent lösningsmedel 

bredvid provcellen. Referensensspektra subtraheras sedan från provets spektra och på 

så sätt får man fram provets verkliga absorbansspektrum [62] [63]. 

 

Figur 8: Schematisk beskrivning av ljusets väg i en UV-Vis-provcell [62] 

Metoden är relativt exakt men har några nackdelar. En nackdel med metoden är att det 

inte går att få tillförlitliga svar på högkoncentrerade prover eftersom absorbansen blir 

för hög. Vid höga koncentrationer, vanligen över 0,01 M, minskar avståndet mellan 

molekylerna så pass mycket att de börjar påverka sina grannmolekylers 

laddningsfördelning (eng. charge distribution) och även varandras möjlighet att 

absorbera en viss våglängd. Eftersom det här fenomenet påverkas av koncentrationen 

så kommer prover med höga koncentrationer skilja sig från det linjära förhållandet 
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mellan koncentration och absorption som vanligtvis gäller. Genom att späda ut provet 

kan dessa undvikas och därför späds provet ofta ut och den verkliga koncentrationen 

räknas ut matematiskt i efterhand. En liknande effekt kan ibland även ske i prover där 

provmolekylen som man vill undersöka har en låg koncentration medan det samtidigt 

i provet finns höga koncentrationer av andra molekyler. Det är främst olika elektrolyter 

som stör. Närheten mellan de olika molekylerna kan alltså påverka den molära 

absorptionen genom elektrostatiska interaktioner [62]. En annan nackdel är att det 

finns ett flertal olika parametrar som kan påverka noggrannheten. Till exempel 

bredden på skåran (eng. slit width) som reglerar hur mycket ljus som kommer genom. 

Om den är för bred påverkas absorptionsspektret genom att absorbanspiken visas som 

lägre än den är i verkligheten. För snabb svephastighet kan också påverka genom att 

spektret blir både bredare och lägre än det är i verkligheten. Felaktig våglängd (eng. 

wavelength inaccuracy) och avvikande strålning (eng. stray radiation) är även 

parametrar som kan påverka negativt. Felaktig våglängd kan minskas genom att 

spektrofotometern är rätt kalibrerad. Avvikande strålning är oftast störst vid de yttersta 

ändarna av instrumentets spektralområde där fotodetektorns känslighet är låg eller där 

strålningen som når detektorn är väldigt svag. Avvikande strålning kan även uppstå 

om cellens yta är repad eller smutsig, vilket betyder att det är viktigt att hålla cellens 

ytor rena och att de alltid bör putsas både före och efter varje användning [63]. 

 

2.7.2 Termogravimetrisk analys (TGA) 

Termogravimetrisk analys (TGA) är en kvantitativ metod där man kontinuerligt mäter 

förändringen i ett provs massa som funktion av tiden och temperaturen i en 

kontrollerad omgivning. Instrumentet består av en ugn, en känslig mikrovåg, en 

mikrodator och ett reningssystem för gasen (eng. purge gas system) som kan skapa en 

antingen inert eller reaktiv omgivning beroende på vilka egenskaper som ska 

undersökas. Provet vägs upp och placeras i ugnen där temperaturen stiger enligt en 

förbestämd ramp, vanligen med 10–20 ˚C/min, upp till önskad temperatur. De flesta 

instrument kan hantera temperaturer från rumstemperatur upp till 1500 ̊ C. Under tiden 

mäts viktförändringen och ritas upp i en graf. TGA:n kan vara kopplad till andra 

instrument som ett Fourier Transform infrarödspektroskop eller en 

differentialsvepkalorimeter för att kunna få ut mera information av provet. Metoden är 



Elisabeth Björnvik  Pro gradu-avhandling 

____________________________________________________________________ 

23 

 

speciellt användbar vid undersökningar av polymerer och studium om hur de 

degraderar och vad man kan förvänta sig för beteende av polymeren vid olika 

temperaturer. TGA kan även användas för att identifiera olika komponenter eftersom 

olika polymerer ofta har olika degraderingsmönster [64] [65]. 

 

Det finns olika parametrar som kan påverka resultaten från TGA-mätningar. Sådana 

är till exempel atmosfären i ugnen, uppvärmningshastigheten, placeringen av 

instrumentet och även provets egenskaper så som partikelstorlek, densitet, provstorlek 

och värmeledningsförmåga [65]. 

TGA har använts i denna avhandling för att ta reda på det exakta massaförhållandet 

mellan grafen och CNC i dispersionerna samt även för att undersöka hur mycket CNC 

som fanns i dispersionerna, eftersom det har varit något vi inte kunnat mäta tidigare.  

 

2.7.3 Zetapotential 

Den elektrokinetiska potentialen eller zetapotentialen ζ uppstår i skjuvytan hos 

partiklar som rör sig i en stationär vätska. I gränsskiktet mellan en partikel och vätskan 

uppstår en elektrisk potentialskillnad, elektriska dubbelskiktet mellan vätska och 

metallpartikel och vätskepotential mellan två vätskor. Dubbelskiktet delas in enligt 

Sterns modell i Stern-skiktet och ett diffust skikt (Figur 9) [66].  

Stern-skiktet är det jonskikt som är närmast partikelytan, och därefter följer skjuvytan 

som övergår mer och mer i det diffusa skiktet. Skjuvytans läge är svårt att bestämma 

exakt men man brukar anta att det ligger i Sternplanet. Zetapotentialen ζ är den 

elektriska potentialen i skjuvytan [67] och den är starkast nära Sternplanet och blir 

svagare och svagare ju längre in i det diffusa skiktet man rör sig [66]. Zetapotentialen 

mäts med hjälp av två sonder. Den ena bestämmer polariteten av partikelns laddning 

och den andra mäter partiklarnas rörlighet i ett elektriskt fält [67]. 
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Figur 9: Sterns modell för det elektriska dubbelskiktet [66] 

           

2.7.4 Elementanalys (CHNS) 

Elementanalys är som namnet säger en metod för att undersöka mängden (oftast 

massprocenten) av olika element som ett prov innehåller. Med hjälp av 

elementanalysatorn kan man undersöka massprocenten för grundämnena kol (C), väte 

(H), kväve (N) och svavel (S) [68] [69] [70]. 

Analysen går till på följande sätt. Provet vägs upp i små tennkoppar som sedan tillsluts 

noga och blixtförbränns inne i instrumentets ugn som har en kontrollerad atmosfär. 

Blixtförbränningen sker i en syrerik atmosfär och vid svårförbrända prov kan det hända 

att man måste tillsätta en katalysator för att förbättra förbränningsgraden. Efter 

förbränningen består provet av en gasblandning som, beroende på provets 

sammansättning, innehåller bland annat olika halter av CO2, H2O och NOx, samt även 

lite överlopps O2 från förbränningen kan följa med. Efter att provet har blivit förbränt 

förflyttas gaserna med hjälp av heliumgas till en kiseldioxidtub fylld med koppar. Där 

kommer överloppssyret att bindas till kopparn och kväveoxiderna reduceras till 

kvävgas N2. Efteråt borde gasblandningen bestå av de detekterbara gaserna CO2, N2 

och H2O. Gasen blandas till en homogen mix med jämn temperatur och tryck och förs 

sedan vidare till ett gaskromatografiskt system där är de olika gaserna separeras från 

Partikelyta 

Sternplan 
Diffust skikt 

Skjuvyta 
Sternskikt 

ζ 
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varandra och gasernas halter kan bestämmas med hjälp av en detektor som mäter 

värmeledningsförmågan [68] [69] [70].  

 

2.7.5 Ramanspektroskopi 

Ramanspektroskopi bygger på att olika material och molekyler sprider ljus på olika 

sätt, så kallad Ramanspridning. Ramanspridning fungerar på så sätt att när en foton 

träffar en molekyl kommer en bestämd mängd energi gå åt till att excitera molekylen 

till en virtuell energinivå mellan grundtillståndet och det exciterade tillståndet. En unik 

egenskap hos Ramanspridningen är att varje ämne har en karakteristisk polarisation 

och den polarisationsdatan bidrar med mera information om molekylstrukturen. 

Monokromatisk strålning (från en laser) kan alltså spridas av molekyler och en liten 

del av den spridda strålningen kan observeras att ha en annan frekvens än 

ursprungsstrålningen och detta fenomen kallas för Ramaneffekten. Ramanspektra är 

besläktade med infraröda spektra men Ramanspektra uppstår på ett annat sätt och 

används därför ofta som komplement till infraröda metoder (IR), eftersom vibrationer 

som är aktiva i Ramanspridning kan vara inaktiva i IR och tvärtom [71] [72]  [73]. 

Ramanspridning är inelastisk spridning av ljus eller annan strålning med hjälp av olika 

excitationer av bundna elektroner. Både Stokes-spridning och anti-Stokes-spridning 

räknas till Ramanspridning. Stokes-spridning ger en rödskiftning när molekylerna har 

blivit exciterade och förflyttat sig upp till en virtuell nivå mellan grundnivån och den 

exciterade nivån för att sedan gå ner till en lite högre grundnivå än tidigare och anti-

Stokes-spridning ger en blåskiftning när molekylen har gått ner från den virtuella nivån 

till en lägre grundnivå än utgångsläget (Figur 10). Förhållandet mellan Strokes och 

anti-Stokes är temperaturberoende eftersom anti-Stokes-spridning endast kan ske om 

molekylen redan är exciterad, alltså är i ett högre tillstånd, och därefter går ner till sitt 

ursprungstillstånd och chansen för att molekylen ska vara färdigt exciterad är större ju 

högre temperaturen är. Rayleigh-spridning är en elastisk spridning av strålning från 

bundna elektroner och där sker ingen förändring av frekvensen. 
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Figur 10: Schematisk bild över spridningsprocessen och fotonens energiförändring i Stokes-, Rayleigh- och 

anti-Stokes-spridning 

Grafit och grafen är exempel på ämnen som syns i Raman men inte i IR. För att ett 

ämne ska synas i IR måste det associeras med förändringar i dipolmomentet. De sp2-

hybridiserade kol-kolbindningarna i grafit och grafen är väldigt svaga i IR eftersom de 

inte associeras med en förändring i dipolmomentet. Endast om grafenet eller grafiten 

innehåller olika defekter som kan skapa en förändring i dipolmomentet och associeras 

med ringvibrationerna så synas de i IR-spektret. Ren grafit syns alltså endast som ett 

rakt streck i IR [74].  

Ramanspektroskopi bygger på molekylens vibrationer och är väldigt känslig för 

symmetriska kovalenta bindningar som har väldigt liten eller saknar helt dipolmoment. 

Detta gör att ramanspektroskopi är ett utmärkt sätt att undersöka både grafen och grafit 

och för att få fram information om deras uppbyggnad och renhet [75]. Ett 

ramanspektrum över grafen och grafit kommer se liknande ut men bandintensiteten 

samt bandbredden och -positionen kommer skilja mellan dem. De innehåller båda G-

band, 2D-band och beroende på mängden defekter i materialet kan de även ha ett D-

band. G-bandet, även känt som grafenbandet, är en skarp pik som dyker upp runt 1600 

cm-1 [76]. 2D-bandet, även kallat G’-bandet, finns vid cirka 2700 cm-1 [75]. D-bandet 
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står för defekt och hittas vid cirka 1350 cm-1 [77]. Om man har ett stort D-band har 

man högst antagligen grafen som innehåller mycket defekter eftersom D-bandet ofta 

är svagt i grafit och ren defektfri grafen [76]. Hur många lager grafen som provet 

innehåller visas av 2D-bandets intensitet mot G-bandets intensitet, dess form samt 

placering. Ju mindre antal lager som provet innehåller desto mera skiftar 2D-bandet 

mot en lägre energi samtidigt som dess intensitet ökar. 2D-bandets intensitet för grafen 

är ca 4 gånger G-bandets intensitet. 2D-bandet för fåskiktsgrafen är symmetriskt 

medan det för flera lager blir osymmetriskt [78]. 
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3 MÅLSÄTTNING 

Målet med avhandling var att undersöka om man kan tillverka elektriskt ledande 

grafen-CNC-filmer av högkoncentrerade grafen-CNC-dispersioner samt att undersöka 

hur olika parametrar påverkar dispergeringen av grafen i CNC och om det finns en 

övre gräns för dessa. Parametrarna som undersöks är temperaturen utanför 

exfolieringskärlet, rotorhastigheten, grafit:CNC-förhållandet, grafitens 

initialkoncentration, syrahydrolystiden vid tillverkningen av CNC och 

exfolieringstiden av grafit. Hypotesen är att en högre rotorhastighet, större grafit:CNC-

förhållande, högre initialgrafitkoncentration, längre syrahydrolystid och en längre 

exfolieringstid kommer generera en högre grafenkoncentration. Vi vill även undersöka 

om syrahydrolystiden påverkar hur väl CNC dispergerar grafen eftersom mängden 

sulfatestergrupper ökar på ytan av CNC med en längre hydrolystid och därmed borde 

ytpotentialen påverkas i samma utsträckning. 

De två största forskningsfrågorna som ska försöka besvaras är alltså om det finns en 

korrelation mellan hur väl CNC dispergerar grafit och dess hydrolystid samt 

ytpotential, vilka parametrar vid skjuvexfoliering som påverkar den slutliga 

grafenkoncentrationen mest och hur grafit-CNC-förhållandet och därmed grafen-

CNC-förhållandet påverkar konduktiviteten av filmerna.   
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4 EXPERIMENTELL DEL 

4.1 Material  

Under experimenten i denna avhandling har utgångsmaterialen varit grafitpulver och 

cellulosa nanokristaller (CNC). Grafitpulvret som används har huvudsakligen bestått 

av grafit som utvunnits ur Haapamäki prospekteringsområde år 2017 (HM17), med 

undantag för experimenten i temperaturserien och en del av rotorhastighetsserien som 

gjordes med Alfa Aesar grafitflak, <45 µm (AA). HM17 har renats via flotation och 

kemisk urlakning och en noggrannare genomgång av processen finns i supplementary 

information till artikeln ”Fast high-shear exfoliation of natural flake graphite with 

temperature control and high yield” [4]. 

Den CNC som har använts i avhandlingen har tillverkats vid Laboratoriet för 

naturmaterialteknik av doktorand Qingbo Wang. Startmaterialet för vår CNC är 

mikrokristallin cellulosa (CMC). 5 g CMC hydrolyserades av H2SO4 (64 mass%) vid 

temperaturen 46 °C i 1, 1,5 eller 2 timmar. Massa-vätskeförhållandet varvar 1 g/10 ml. 

Efter syrahydrolysen späddes suspensionen ut med jonbytt vatten och centrifugerades 

tre gånger med 3200 rpm i 15 min. Efteråt dialyserades den fasta massan med jonbytt 

vatten tills dess pH-värde var över 6. Suspensionen homogeniserades då vidare i en 

högtryckshomogenisator (ATS-AH100D, ATS Engineering Inc. China) vid 1100 bar 

i 20 min.  

Tre olika CNC framställdes för att undersöka om hydrolystiden påverkar förmågan 

hos CNC att dispergera grafen. CNC(1h) har hydrolyserats i en timme och har 

koncentrationen 0,696 %(m/m), CNC(1,5h) har hydrolyserats i 1,5 timmar och har 

koncentrationen 0,671 %(m/m) och CNC(2h) har hydrolyserats i två timmar och har 

koncentrationen 0,693 %(m/m).  

Som exfolieringskärl användes Falcontuber på grund av att de är lätta att hälla ur, mera 

hållbara än glastuber och lätta att byta ut till ett identiskt om det skulle gå sönder eller 

slitas ut. 
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4.2 Framställning av grafen-CNC-dispersioner 

Grafen-CNC-dispersioner tillverkades enligt exfoliering i vätskefas med 

POLYTRON® nedsäkningsdispergator kopplad till drivenheten PT 10–35 GT 

utrustad med knivaggregat PT-DA 20 (Kinematica AG, Switzerland). Avståndet 

mellan rotorn och statorn är 0,3 mm och den har en maxhastighet av 22 m/s. En 

bestämd mängd HM17-grafitpulver vägdes upp med en ±0.5 mg noggrannhet och 

blandades enligt önskat förhållande med CNC. Den totala volymen hos alla prov var 

10 ml och provet överfördes i den 50 ml Falcontub som exfolieringen skedde i. 

Falcontuben sänktes ned till en tidigare bestämd punkt och spändes fast i ett 

avkylningssystem bestående av vattenbadsomröraren MGW Lauda MT ihopkopplad 

med vattenbadet Hetofrig (Heto birkfrød, Danmark) som höll den önskvärda 

omgivningstemperaturen stabil. Eftersom rotorhastigheten vid dessa exfolieringar är 

väldigt hög finns det en risk att dispergatorn överhettas, speciellt vid längre 

exfolieringstider och därför är det kritiskt att det finns ett fungerade kylsystem. Mixern 

placerades så nära botten av Falcontuben som möjligt och rotorhastigheten ökades 

gradvis tills önskad hastighet uppnåtts. Figur 11a visar hela exfolieringsanordningen 

och Figur 11b visar mixern nedsänkt i ett prov. Därefter fick exfolieringen fortsätta 

ostört under den förbestämda exfolieringstiden. Direkt efter att exfolieringen avslutats 

hälldes dispersionen över i ett rent Falconcentrifugsrör och lämnades att stå över natten 

så att oexfolierad grafit kunde sjunka till botten och dispersionen fick stabilisera sig.  



Elisabeth Björnvik  Pro gradu-avhandling 

____________________________________________________________________ 

31 

 

 

 

4.2.1 Centrifugering och UV-Vis-spektrofotometri 

Följande morgon centrifugerades dispersionerna i instrumentet Hermle Z 200A med 

rotorhastigheten 1500 rpm motsvande en relativ centrifugalkraft av 270 G i 30 min. 

Supernatanten hälldes över i ett nytt rör och dispersionen centrifugerades igen vid 1500 

rpm i 30 min och flyttades därefter över till en burk med lock.  

En del av dispersionen späddes ut till en koncentration som kunde mätas med en 

Shimadzu UV-2501 PC spektrofotometern. UV-Visspektret mättes inom området 

900–190 nm och absorbansen vid 660 nm och ε=6600 ml/(mg*m) [4] användes för att 

beräkna grafenkoncentrationen. Tre absorbansmätningar gjordes som regel på 

proverna. För de UV-Vis-experiment som utförts för denna avhandling användes två 

kvartskyvetter, en som referenscell och en som provcell.  

 

Figur 11: a) Uppställning av exfolieringsanordning b) Mixern nedsänkt i Falcontub innehållande grafen-CNC-

dispersion 

A. B. 
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4.3 Framställning av grafen-CNC-filmer 

Grafen-CNC-filmer skapades genom att manuellt med hjälp av en standard airbrush-

penna, inköpt från Biltema, kontrollerat spreja lager för lager av högkoncentrerad 

grafen-CNC-dispersion på tunna glassubstrat som tejpats fast på en bit aluminiumfolie. 

Aluminiumfolien placerades på en värmeplatta med en elektronisk kontakttermometer 

(IKA ETS-D5) som höll temperaturen på 60–80 °C för att påskynda 

vattenevaporeringen från provet (Figur 12a). Ett nytt lager sprejades på först när det 

föregående hade torkat. Figur 12b visar färdiga grafen-CNC-filmer på glassubstrat. 

  

Figur 12:a) Uppställning för sprejning av grafen-CNC-filmer    b) Grafen-CNC-filmer på glassubstrat 

 

4.4 Karakteriseringar 

4.4.1 CHNS 

CHNS-analyserna i denna avhandling har utförts med instrumentet Flash 2000 

Organic Elemental Analyzerexperimenten har utförts på följande sätt. Ungefär 10 mg 

vanadium pentoxid (V2O5) har tillsatts till varje prov, standard och blank. Orsaken att 

V2O5 sätts till blanken är att den kan innehålla orenheter som påverkar resultaten, men 

om man sätter den även i blanken kommer den att subtraheras från övriga resultat och 

orenheterna kommer inte att påverka analysresultatet. Mängden prov som tillsatts är 

0,5–1,0 mg. För att garantera att reaktorn är ren så påbörjas varje testdag med en tom 

bypass, alltså att en mätning körs utan något prov, sedan följer en blank som innehåller 

endast V2O5, sedan tre standarder (cystin, metionin och sulfanilamid) för att kalibrera 

instrumentet och sedan ett kontrollprov som består av någon av standarderna för att 

A. B. 
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kontrollera hur bra kalibreringen lyckades. Därefter följer ännu en bypass och sedan 

kan proven man vill undersöka sättas till. Eftersom grafitprov är svårförbrända behöver 

en bypass köras efter varje prov för att säkerställa att hela provet har förbränts och att 

inget oförbränt prov har lämnat kvar i reaktionskammaren. Om bypass visat att det 

fanns material kvar har en ny upprepning gjorts. I regel har fem upprepningar gjorts 

av ett prov för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

CHNS-analys utfördes på grafit utvunnen från prospekteringsområdet i Haapamäki år 

2018 (HM18) för att undersöka ämnessammansättningen av grafiten. 

 

4.4.2 Resistansmätningar 

Preliminära resistansmätningar har gjorts med en Fluke multimeter för alla 

dispersioner. Resistansen visar om och preliminärt hur bra ett material leder elström. 

Ju högre resistansvärde desto mindre ledande är materialet. Resistansen mättes på 

filmen som skapades av att några droppar dispersion droppades på en petriskål och 

torkades i ugn på 60 ˚C (Figur 13). Resistansen mättes på olika punkter på filmen och 

avståndet mellan elektroderna var cirka 0,5 cm varje gång. Det högsta och lägsta 

uppmätta värdet noterades.  

 

Figur 13: Torkade droppar som använts för preliminära resistansmätningar 

 

4.4.2.1 Resistansmätning med en fyrpunktssond 

En mera noggrann mätning av resistansen utfördes av doktorand Sara Lund på några 

av grafen-CNC-filmerna som tillverkats och hon gjorde även de nödvändiga 
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uträkningarna för att få fram konduktiviteten. Mätningen utfördes med en 

fyrpunktssond (eng. four-point probe) som var kopplat till Keithley SourceMeter 2400. 

Instrumentet är ett enkelt instrument som används för att bestämma resistansen i ett 

prov. Den har fyra spetsar på rad och genom att skicka en ström genom de två yttersta 

spetsarna så kan man mäta spänningen genom de två mittersta spetsarna (Figur 14). 

Från den spänningen kan man sedan räkna ut materialets resistivitet enligt följande  

𝜌 =
𝜋

ln(2)
𝑡 (

𝑉

𝐼
) = 4,5324𝑡 (

𝑉

𝐼
) 

där ρ är resistiviteten, t är tjockleken på filmen, V är spänningen och I är strömstyrkan 

[79] [80]. 

 

Figur 14: Schematisk bild av en fyrpunktssond 

Avståndet s mellan spetsarna i sonden var 1,82 mm. Varje film mättes två gånger, först 

en gång och sedan svängdes filmen 90˚ och mättes på nytt för att kunna få fram ett 

medelvärde på resistansen.   

 

4.4.3 TGA-mätningar och den molära extinktionskoefficienten 

TGA-mätningarna i denna avhandling utfördes av doktorand Sara Lund och docent 

Jan-Henrik Smått med instrumentet NETZSCH STA 449F1 i temperaturområdet 

t 

s 

I 

V 

Film 

Substrat 
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30 ˚C-900 ˚C och med en värmeökning på 10 K/min i kvävemiljö. Provet placerades i 

en DSC/TG-panna gjord av Al2O3 och referensen var en likadan panna utan prov. Prov 

som mättes med TGA var en känd torkad mängd CNC(1h) och kända torkade mängder 

av högkoncentrerade dispersioner med grafit:CNC-förhållandena 30:1 och 50:1. Tre 

olika dispersioner med 50:1-förhållandet (50:1 (1–3)) mättes, samt ett prov med tre 

andra 50:1-dispersioner kombinerade (50:1, kombinerad). Tre dispersioner med 30:1-

förhållande (30:1 (1–3) i Tabell 1. 30:1, kombinerad i Graf 7) torkades och 

kombinerades för TGA-analysen. Provmassor och -volymer presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1: Provmassor och volymer till TGA-mätningarna 

Prov Provvolym 

(ml) 

Provmassa, 

dispersion 

mg 

Provmassa, 

torkad 

mg 

50:1 (1) 3 3,00053 0,0091 

50:1 (2) 2,5 2,5008 0,0068 

50:1 (3) 3 2,9951 0,0117 

50:1, kombinerad 3 2,9918 0,0108 

30:1 (1) 1  0,0071 

30:1 (2) 1  0,006 

30:1 (3) 1  0,0062 

CNC(1h) 4 4,033 0,0298 

 

Den molära extinktionskoefficienten ε kan räknas ut med hjälp av UV-Vis- och TGA-

mätningar och är ett mått på hur mycket ljus en molekyl absorberar vid en viss 

våglängd [81]. En utspädningsserie gjordes på en högkoncentrerad grafen-CNC-

dispersion (grafit:CNC=30:1, ci(grafit)=100 mg/ml) där den späddes ut i sex olika 

koncentrationer och UV-Vis spektra mättes på dessa. Serien plottades i en graf med 

absorbansen vid 660 nm som funktion av grafenkoncentrationen uträknad från TGA-

resultaten. Från denna kalibreringskurva fick man fram lutningskoefficienten k och 

kunde då räkna ut den molära extinktionskoefficienten (ε). 
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4.4.4 Ramanspektroskopi 

Ramanspektra mättes med ett Renishaw Ramascope mikroskop (med WireTM v1.3 

Raman software) och var kalibrerad mot en Si-standard (520 cm-1). Spektra mättes 

med Ar-jonlaser med exciteringsvåglängden 514 nm och laserkraften 20 mW i 

vågtalsområdet 4000–500 cm-1. 

Raman mättes på en färdigställd sprejad grafen-CNC-film, en film skapad genom att 

några droppar högkoncentrerad dispersion fått torka i ugn och på grafitpulvret som 

användes som utgångsmaterial. Åtminstone 5 spektra mättes per prov. 
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 

5.1 Val av grafitmaterial 

FennoFlakes-projektet hade som mål att undersöka hur finsk naturgrafit kan användas 

för att framställa grafen. Planen var att grafit utvunnen från prospekteringsområdet i 

Haapamäki år 2018 (HM18) skulle användas som utgångsmaterial för experimenten i 

denna avhandling. En CHNS-elementanalys gjordes av HM18 för att undersöka hur 

mycket orenheter som grafiten innehåller, alltså hur stor del av provet inte består av 

ren kol. Grafitpulvret renades med hjälp av flotation och kemisk urlakning och sedan 

siktades för att särskilja olika flakstorlekar. 

 I Tabell 2 presenteras resultaten från elementanalysen av HM18. I tabellen syns att 

massprocent kol i HM18 endast rör sig runt 96 %(m/m), vilket betyder att cirka 

4 %(m/m) av grafitpulvret består av annat än rent kol och har därmed för låg 

massprocent kol för att kunna användas i detta arbete. HM17 är ett grafitpulver som 

använts i tidigare experiment inom FennoFlakes-projektet och har tidigare konstaterats 

ha en renhetsprocent på 99,3±0,5 %(m/m) [4]. På grund av den höga renhetsprocenten 

valdes HM17 (<125 µm) som utgångsmaterial i alla experiment förutom i temperatur- 

och rotorhastighetsserierna som gjordes på ett kommersiellt grafitpulver från Alfa 

Aesar (<45 µm).  

Tabell 2: Kolinnehåll i massprocent i HM18 

Grafitflak storlek 

Ø (µm) 

C-innehåll 

%(m/m) 

Standard-

avvikelse (±) 

HM18 (<45) 94,1 0,99 

HM18 (45–63) 95,9 1,67 

HM18 (63–125) 96,5 0,76 

HM18 (125–150) 96,5 0,66 

HM18 (150–250) 91,99 1,73 

HM18 (250–1000) 95,4 1,07 

HM18 osiktad 96,2 0,81 
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5.2 Mätserier 

För att optimera framställningsprocessen av stabila, högkoncentrerade och elektriskt 

ledande grafendispersioner har ett flertal olika parametrar undersökts. Parametrar som 

undersökts är temperatur, rotorhastighet, koncentrationsförhållandet mellan CNC och 

grafit och koncentrationen av grafit och CNC, CNC:s syrahydrolystid och slutligen 

exfolieringstiden.  

 

5.2.1 Temperaturens påverkan på grafenkoncentrationen vid exfoliering 

Exfolieringskärlets omgivningstemperatur var den första parametern som undersöktes. 

Tidigare exfolieringsexperiment i natriumkolatlösningar under FennoFlakes-projektet 

har blivit gjorda i 10 °C [4] och för att undersöka om temperaturen påverkar 

grafenkoncentrationen i CNC gjordes en temperaturserie med temperaturerna 10, 15, 

30, 50 och 80 ℃.  

Enligt Graf 1 påverkas inte grafenkoncentrationen nämnvärt av den omgivande 

temperaturen. En tabell med grafens exakta siffror finns i Bilaga 1. I grafen syns en 

liten sänkning av grafenkoncentrationen vid 30 °C och 50 °C samt en liten ökning vid 

80 °C. De små variationerna kan dock antas att falla under felmarginalen om flera 

upprepningar skulle göras. Den något högre koncentrationen vid 80 °C kan bero på att 

en del vatten avdunstade under experimentet på grund av värmen, vilket automatiskt 

leder till en högre grafenkoncentration. Vid 80 °C sjönk även viskositeten hos 

dispersionen och därför skvätte en del dispersion ut ur exfolieringskärlet. Eftersom det 

skvätte under experimentet blev avkylningsvattnet kontaminerat och måste bytas 

direkt för att omröraren inte ska bli förstörd. På grund av dessa orsaker är 80 °C ytterst 

olämpligt som omgivningstemperatur för exfolieringarna. Temperaturen 15 ℃ valdes 

slutligen som ny exfolieringstemperatur, eftersom det krävs mindre energi för att kyla 

vatten till och hålla den vid 15 ℃ än 10 ℃, vilket gör metoden mera energieffektiv. 

Varmare vatten är även behagligare att hantera för laboranten.   
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Graf 1: Grafenkoncentrationen som funktion av temperaturen. Exfolieringsparametrar: 

AA grafit:CNC(2h)=50:1, ci= 50 mg/ml,  N=19 500 rpm, t=15 min 

 

5.2.2 Rotorhastighetens påverkan på grafenkoncentrationen  

En mätserie gjordes för att undersöka rotorhastighetens påverkan på 

grafenkoncentrationen. Vår hypotes är att ju högre rotorhastighet som används desto 

högre grafenkoncentration skapas. Rotorhastigheterna som testades var 19 500, 22 000, 

24 000, 26 000 och 30 000 rpm. Resultaten visas i Graf 2 och de exakta värdena från 

experimenten finns i Bilaga 2.  

I Graf 2 syns som väntat att grafenkoncentration är lägst vid 19 500 rpm och efteråt är 

det en linjär ökning i grafenkoncentrationen framtill 24 000 rpm (för AA). Efter 

24 000 rpm minskar grafenkoncentrationen och felmarginalen ökar. Störst felmarginal 

hade 26 000 rpm. Experimenten med AA upprepades tre gånger och därefter 

konstaterades att rotorhastigheten 22 000 och 24 000 rpm verkar mest lovande och då 

upprepades dessa två rotorhastigheter två gånger med HM17. Rotorhastigheten 22 000 

rpm konstaterades ge högst grafenkoncentration med minst standardavvikelse och 

valdes därför som den optimala rotorhastigheten. 
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Graf 2: Grafenkoncentrationen som funktion av rotorhastigheten samt en jämförelse mellan HM17 och 

AA.  Exfolieringsparametrar: grafit:CNC(2h)=50:1, ci= 50 mg/ml,  T=15 °C, t=15 min  

Under experimentens gång noterades att vätskan pulserade en del i kärlet vid vissa av 

rotorhastigheterna. Vid 19 500 rpm pulserade inte vätskan nämnvärt, vid 22 000 rpm 

pulserade vätskan sporadiskt, vid 24 000 rpm pulserade inte vätskan nämnvärt, vid 

26 000 rpm pulserade vätskan väldigt ojämnt och vid 30 000 rpm pulserade vätskan 

jämnt men kunde skvätta ut ur kärlet. Pulserandet kan bero på en för låg vätskevolym 

vilket har lett till att vätsketurbulensen drar med luft i vätskan och när luftbubblorna 

flyter upp till ytan kan det se ut som att vätskan pulserar. Detta leder till att vätskan 

inte strömmar optimalt genom springorna i mixern och påverkar därmed skjuvkraften 

som behövs för att grafiten ska kunna exfolieras. Detta leder till en lägre 

grafenkoncentration samt en större felmarginal.  

Hittills har AA använts som utgångsmaterial för grafen men efter att rotorhastigheten 

bestämdes valdes HM17 som utgångsmaterial för alla experiment. En jämförelse 

mellan AA och HM17 gjordes för att kontrollera om och hur mycket de skiljer sig från 

varandra och skillnaden syns i Graf 2. HM17 verkar ge en aning mindre grafen än AA 

vid 22 000 rpm, även om skillnaden inte är speciellt stor. Vid 24 000 rpm är 

felmarginalen av AA stor och innefattar nästan hela felmarginalen av HM17. Man kan 

därmed anta att AA och HM17 är i stort sett likvärdiga. 
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5.2.3 Grafenkoncentrationens beroende av CNC-koncentrationen och 

koncentrationsförhållandet mellan grafit och CNC 

Koncentrationsförhållanden undersöktes för att se om det är koncentrationen av CNC 

eller koncentrationsförhållandet mellan CNC och grafit som påverkar 

grafenkoncentrationen mest. I Graf 3 och Bilaga 3 presenteras resultat från 

experimenten med grafit ci=50 mg/ml och i Graf 4 och Bilaga 4 presenteras resultat 

från experimenten gjorda med grafit ci=75 mg/ml. Båda mätserierna har gjorts med tre 

CNC-typer vars hydrolystider är olika. Detta för att undersöka om det finns en tydlig 

skillnad mellan de tre CNC-typerna och om hydrolystiden skulle påverka CNC:s 

förmåga att exfoliera grafit. Skillnaderna mellan de olika CNC-typerna diskuteras i 

kapitel 5.2.4. Felmarginalen i graferna har räknats ut genom att använda (n-1)-metoden. 

Graf 3 visar på en relativt tydlig ökning av grafenkoncentrationen från grafit:CNC-

förhållandet 200:1 och c(CNC)=0,25 mg/ml framtill förhållandet 50:1 och c(CNC)=1 

mg/ml för att därefter sjunka. Detta skulle kunna tyda på att det i den punkten finns 

antingen ett optimalt grafit:CNC-förhållande eller en optimal CNC-koncentration för 

att få så höga grafenkoncentrationer som möjligt.  

 En del av mätserien upprepades med ci=75 mg/ml för att undersöka om det var CNC-

koncentrationen eller grafit:CNC-förhållandet som var den optimala parametern. I 

Graf 4 presenteras resultaten från mätserien med ci=75 mg/ml. Grafen visar en relativt 

tydlig uppåtgående trend från grafit:CNC-förhållandet 150:1 och c(CNC)=0,5 mg/ml 

som verkar fortsätta ännu efter grafit:CNC-förhållandet 30:1 och CNC-

koncentrationen 2,5 mg/ml. Detta tyder på att det inte finns en specifik CNC-

koncentration eller ett specifikt grafit:CNC-förhållande som är optimalt för alla 

initialkoncentrationer av grafit, utan att det varierar mellan olika experiment.  
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Graf 3: Grafenkoncentrationen som funktion av koncentrationsförhållandet och CNC-koncentrationen. 

Exfolieringsparametrar: ci=50 mg/ml, N = 22 000 rpm, T=15 °C, t=15 min. 
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Graf 4: Grafenkoncentrationen som funktion av koncentrationsförhållandet och CNC-koncentrationen. 

Exfolieringsparametrar: ci=75 mg/ml, N = 22 000 rpm, T=15 °C, t=15 min 
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5.2.4 Olika CNC-typer 

Tre olika typer av CNC med olika syrahydrolystid användes för att dispergera grafen. 

CNC(1h) hydrolyserades i en timme, CNC(1,5h) hydrolyserades i 1,5 timmar och 

CNC(2h) hydrolyserades i två timmar. Hypotesen är att en längre syrahydrolystid 

kommer kunna dispergera bättre än en kort syrahydrolystid. Det här skulle bero på att 

en längre hydrolystid ger fler sulfatestergrupper på ytan. Zetapotentialen skulle även 

korrelera med mängden sulfatestergrupper, alltså att en högre mängd 

sulfatestergrupper skulle ge en mera negativ Zetapotential. 

Tabell 3: Elementanalys av de olika CNC-typerna 

CNC(hydrolystid) S %(m/m) (torrt) 
S %(m/m) 

(i suspension) 

Zetapotential 

ζ / mV 

CNC(1h) 0,77 ± 0,050 0,0054 -35,8 ± 0,4 

CNC(1,5h) 0,70 ± 0,030 0,0047 -57,0 ± 1,2 

CNC(2h) 0,84 ± 0,014 0,0058 -60,8 ± 2,4 

 

En elementanalys av de olika CNC-typerna gjordes av doktorand Sara Lund genom att 

mäta svavelhalten med hjälp av CHNS-analys. Hon mätte även zetapotentialen för att 

undersöka ytpotentialerna. Resultatet från analyserna presenteras i Tabell 3. 

Svavelmängden i suspensionen beräknades matematiskt från CNC-koncentrationen. 

Hypotesen att CNC(2h) skulle innehålla mest svavel stämmer tekniskt sett eftersom 

den enligt analysen har högst svavelmängd. CHNS-analysen visar även att CNC(1h) 

innehåller mera svavel än CNC(1,5h), vilket inte var förväntat men eftersom 

skillnaderna mellan de tre typerna är väldigt små så kan man inte dra några egentliga 

slutsatser, samt att elementanalysatorn inte är optimerad för att mäta svavelhalter vilket 

betyder att värdena inte nödvändigtvis är exakta. Zetapotentialen verkar inte följa 

svavelhalten enligt den data som finns. Detta kan tyda på att CNC innehåller andra 

ytgrupper än bara svavelgrupper som påverkar ytladdningen. Det kan även bero på att 

skillnaderna mellan hydrolystiderna inte är tillräckligt stora för att en skillnad i 

förmågan att dispergera grafen ska kunna upptäckas. 

I en del av de experiment som gjorts har alla tre CNC-typerna använts för att undersöka 

om det finns en skillnad i hur bra de olika typerna exfolierar grafit och i så fall hur stor 

den skillnaden är. I Graf 3 och Graf 4 presenteras resultaten från dessa experiment. I 
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Graf 3 är experimenten gjorda med grafitens initialkoncentration 50 mg/ml och där ger 

CNC(1h) högst grafenkoncentration i tre av sex punkter och i övriga punkter är 

CNC(2h) den som ger den högsta grafenkoncentrationen. CNC(1,5h) ger den lägsta 

grafenkoncetrationen i tre av punkterna, medan CNC(1h) ger lägst resultat i två 

punkter och CNC(2h) i en punkt. I de flesta av punkterna faller även alla CNC-typerna 

inom varandras felmarginaler vilket gör att skillnaderna kan antas vara försumbara. I 

Graf 4 är experimenten gjorda med grafitens initialkoncentration 75 mg/ml och där är 

skillnaderna mellan de olika CNC-typerna inte heller särskilt tydliga. I två av fyra 

punkter ger CNC(1h) högst grafenkoncentration och CNC(1,5h) och CNC(2h) ger 

högst grafenkoncentration i varsin punkt. CNC(1,5h) och CNC(2h) ger båda sämst 

resultat i två av de fyra punkterna. Även i denna graf faller de flesta punkter inom 

varandras felmarginaler.  

När man jämför graferna kan det konstateras att ingen av CNC-typerna skulle ha en 

tydligt bättre exfolieringsförmåga än någon av de andra. Detta kan bero på att 

hydrolystiderna som använts vid tillverkningen är för nära varandra för att de i 

praktiken skulle kunna påverka exfolieringsförmågan. Det är även möjligt att 15 min 

inte är tillräckligt lång tid för att eventuella skillnader ska kunna framträda tydligt. Det 

antas att de olika typerna är så pass lika att CNC-typen inte har någon större betydelse 

i experimenten. 

 

5.2.5 Exfolieringstidens påverkan på grafenkoncentrationen 

Ett av målen med avhandlingen var att tillverka högkoncentrerade grafen-CNC-

dispersioner och den sista parametern som undersökts är exfolieringstiden. Tiderna 

som undersöktes var 90 min, 120 min och 180 min. Samtidigt upprepades försök med 

initialgrafitkoncentrationerna 50mg/ml, 100 mg/ml och 150 mg/ml samt grafit:CNC-

förhållandena 50:1, 75:1 och 100:1 för att undersöka vilka av dem som är de optimala 

parametrarna för att framställa högkoncentrerade dispersioner. Resultatet finns i 

Tabell 4 och Graf 5. Förhållandet 50:1 gav den högsta grafenkoncentrationen i alla 

experiment. Den optimala exfolieringstiden är 120 min eftersom den gav högst 

grafenkoncentration hos både initialgrafitkoncentrationerna 50 mg/ml och 100 mg/ml, 

och initialgrafitkoncentrationen 100 mg/ml gav högst grafenkoncentration av dem. Det 
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kan alltså konstateras att initialgrafitkoncentrationen 100 mg/ml, grafit:CNC-

förhållandet 50:1 och exfolieringstiden 120 min är de mest optimala parametrarna. 

Dessa experiment hade även lägst preliminära resistanser. Kommande experiment 

kommer därför utföras med dessa parametrar. 

Tabell 4: Resultat från högdispersionsexperiment. Exfolieringsparametrar: N =22 000 rpm, T=15 °C 

Tid 

min 

ci(grafit)  

mg/ml 
Grafit:CNC 

Medeltal 

c(grafen) 

mg/ml 

Resistans 

MΩ 

lägsta 

Resistans 

MΩ 

högsta 

90 50 50:1 0,93 0,002 0,004 

120 50 50:1 1,50 0,0002 0,0006 

180 50 50:1 0,78 0,0003 0,0006 

120 100 50:1 3,27 4 6 

120 100 100:1 0,02 6 10 

180 100 50:1 2,22 ledande ledande 

180 150 75:1 0,33 Ej uppmätt Ej uppmätt 
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Graf 5: Resultat från högkoncentrerade grafen-CNC-dispersionsexperiment. Exfolieringsparametrar: 

N=22 000 rpm, T=15 °C 

 



Elisabeth Björnvik  Pro gradu-avhandling 

____________________________________________________________________ 

46 

 

5.2.6 Resistansmätningar med multimeter 

Resistansen har mätts på de flesta dispersionerna som gjorts för att undersöka om det 

överhuvudtaget är möjligt att tillverka ledande filmer av dem. Metoden är väldigt 

approximativ och några exakta eller slutgiltiga resultat kan inte fås från dem, utan de 

är riktgivande i bästa fall. Resistansmätningarna gjordes på en liten mängd torkad 

dispersion med en multimeter och den högsta och lägsta uppmätta resistansen 

antecknades. Logaritmen med basen 10 av den högsta uppmätta resistansen som 

funktion av CNC-koncentrationen finns i Graf 6 och rådata finns i bilaga 5. En trend 

som syns är att resistansen ökar när mängden CNC ökar, vilket även var väntat 

eftersom CNC har isolerande egenskaper.  
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Graf 6: Högsta uppmätta resistans som funktion av CNC-koncentrationen 

 

5.3 Stabilitetstest av grafendispersionerna 

Stabiliteten hos grafendispersionerna testades genom att mäta absorbansen på dag 0 

och sedan igen efter en viss tid. Detta gjordes för att undersöka hur mycket 

grafenkoncentrationen ändrar över tid och på så sätt avgöra hur stabila dispersionerna 

är. 
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Ett test för att undersöka om exfolieringstiden påverkar stabiliteten gjordes. 

Dispersioner med parametrarna ci(grafit)=50 mg/ml, grafit:CNC(2h)=50:1 och 

exfolieringstiden varierande mellan 30 min och 180 min undersöktes. 

Grafenkoncentrationen mättes med hjälp av UV-Vis samma dag som de färdigställts, 

här kallad dag 0 och fick sedan stå orörda i 40 dagar då grafenkoncentrationen mättes 

igen. Resultaten finns i Tabell 5 och visar att vid dag 0 stiger grafenkoncentrationen 

för proven under tidsserien framtill t=120 min, som har den högsta 

grafenkoncentrationen, för att sedan bli lägre vid t=180 min. Vid dag 40 följer grafen 

ett liknande mönster. Den minsta förändringen i grafenkoncentrationen som skett 

under 40 dagar är vid t=30 min med en minskning på 32 %. Förändringen vid t=60 min 

och t=90 min är båda strax under 60 %. Den näst största förändringen är vid t=120 min 

med en minskning på 73 % och den absolut största förändringen har skett vid 

t=180 min med en minskning på 98 %. Detta kan tyda på att grafendispersioner med 

högre grafenkoncentrationer och längre exfolieringstider är mindre stabila än de med 

lägre grafenkoncentrationer. Enligt tabellen ser det ut som om grafenkoncentrationen 

för alla tider utom t=180 min har stabiliserat sig runt 0,3±0,1 mg/ml. 

Tabell 5: Förändring av grafenkoncentration mellan dag 0 och dag 40 hos tidsserien. 

Exfolieringsparametrar: N=22 000 rpm, ci(grafit)=50 mg/ml, grafit:CNC(2h)=50:1, T=15 °C 

Exolierings-

tid / 

min 

Medeltal 

c(grafen)dag0 

mg/ml 

Medeltal 

c(grafen)dag40 

mg/ml 

Förändring 

c(grafen) 

% 

30 0,361 0,246 -32% 

60 0,648 0,266 -59% 

90 0,932 0,410 -56% 

120 1,501 0,405 -73% 

180 0,783 0,021 -98% 

 

 

5.3.1 Initialgrafitkoncentrationens påverkan på grafen-CNC-dispersionernas 

stabilitet över tid 

En testserie för att undersöka hur stabila dispersioner med olika 

initialgrafitkoncentrationer är. Koncentrationerna mättes med UV-Vis på dag 0 och 

dag 35. Resultaten finns i Tabell 6 och den visar att grafenkoncentrationen ökar linjärt 
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med en ökning av initialgrafitkoncentrationen. Det syns också att 

grafenkoncentrationen i koncentrationsserien har sjunkit runt 45 % i varje försök trots 

att de olika dispersionerna har olika grafenkoncentrationer och olika 

initialkoncentrationer.  

Tabell 6: Förändring av grafenkoncentration mellan dag 0 och dag 35 hos en del av koncentrationsserien. 

Exfolieringsparametrar: N=22 000 rpm, grafit:CNC(2h)=50:1, t=15 min, T=15 °C 

ci(grafit) 

mg/ml 

c(CNC2h) 

mg/ml 

Medeltal 

c(grafen)dag0 

mg/ml 

Medeltal 

c(grafen)dag35 

mg/ml 

Förändring 

c(grafen) 

% 

25 0,5 0,092 0,052 -44% 

100 2 0,477 0,257 -46% 

150 3 0,847 0,485 -43% 

 

 

5.4 Sprejning av högkoncentrerade grafen-CNC-dispersioner 

De mest optimala parametrarna för tillverkning av högkoncentrerade grafen-CNC-

dispersioner är T=15℃, N=22 000 rpm, t=120 min, ci(grafit)=100 mg/ml och 

grafit:CNC=50:1. Den första filmen som skapades med dessa parametrar hade 

grafenkoncentrationen 3,3 mg/ml och 3–4 ml dispersion gick åt till att skapa fyra 

filmer. Filmerna undersöktes av doktorand Sara Lund med fyrpunktssond och deras 

konduktivitet var 2096,1 S/m. 

Film med grafit:CNC-förhållandet 30:1 gjordes för att undersöka om en högre 

konduktivitet kunde uppnås. En till upprepning med grafit-CNC-förhållandet 50:1 

gjordes. Till båda filmerna framställdes fyra högkoncentrerade dispersioner med 

samma parametrar som sedan kombinerades till en dispersion. Om någon av 

dispersionerna var avvikande från resten lämnades den bort från hopslagningen. De 

högkoncentrerade dispersionerna som tillverkades hade parametrarna 

grafit:CNC=30:1 och ci=100 mg/ml , denna kallas härifrån för 30:1-dispersionen, och 

grafit:CNC=50:1 och ci=100 mg/ml, denna kallas härifrån för 50:1-dispersionen.  

Grafenkoncentrationen för 30:1-dispersionen konstaterades vara ungefär 4 mg/ml. 

Fyra grafen-CNC-kompositfilmer (Figur 15) tillverkades samtidigt och cirka 2 ml 
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dispersion gick åt till varje film. Filmernas konduktivitet var 108,3 S/m. 

Grafenkoncentrationen för 50:1-dispersionen var 2,2 mg/ml och 3–4 ml dispersion 

gick åt till att skapa fyra filmer. Filmerna undersöktes med fyrpunktssond och deras 

konduktivitet var 280,3 S/m. 

 

Figur 15: Grafen-CNC-kompositfilmer. Dispersionens exfolieringsparametrar: grafit:CNC=30:1, 

ci(grafit)=100 mg/ml, T=15℃, N=22 000 rpm och t=120 min 

 

5.5 TGA-mätningar 

TGA-mätningar gjordes för att undersöka grafen-CNC-massaförhållandet och hur 

massaförhållandet skiljer sig mellan olika högkoncentrerade dispersioner samt hur 

massaförhållandet skiljer sig mellan dispersioner tillverkade med samma parametrar. 

Från TGA-mätningarna (Graf 7) konstaterades att CNC(1h) ser ut att ha förbrukats 

helt vid 660 ℃. En liten mängd av CNC förbrukades inte och den antas bestå av olika 

oorganiska föroreningar som funnits med i CNC från början. Därmed kan man anta att 

all CNC har förbrukats vid 660 ℃ och att det samma gäller för övriga prov och att den 

massa som finns kvar vid 660 ℃ är endast grafit och grafen. I verkligheten kan det 

dock bildas syrgas som biprodukt vid degraderingen av CNC vilket betyder att lite 

grafen kan förbrännas redan före T=660 ℃.  
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Graf 7: Resultat från TGA-mätningar av proven 50:1 (1–3), 50:1, kombinerad, 30:1, kombinerad och 

CNC(1h) 

I Tabell 7 ser man att mass% grafen för 30:1-dispersionen är 53 %(m/m) och för 50:1-

dispersionen cirka 70 %(m/m), vilket är en stor skillnad men det var väntat att det 

skulle finnas skillnader mellan olika grafit-CNC-förhållanden. Det var dock inte väntat 

att det skulle finnas stora skillnader mellan dispersioner med samma 

utgångsförhållanden. I experimenten med 50:1-dispersionerna skiljer sig 

massprocenten grafen ganska mycket, lägsta värdet är 70 %(m/m) och högsta värdet 

är 83 %(m/m). Detta tyder på att det kan förekomma relativt stora skillnader mellan 

dispersioner tillverkade med samma exfolieringsparametrar.  

Försöken med 50:1-disperionen är mera stabila än försöket med 30:1-dispersionen. I 

försöket med 30:1-dispersionen är kurvan nedåtgående utan att plana ut vilket tyder på 

att det sker en stor degradering av grafenet. Kurvan i försöket med 50:1-dispersionen 

är mera platåliknande, vilket tyder på att det inte sker en lika stor degradering där. 

Detta tyder på att det lösgjordes syrgas under degraderingen av CNC i experimentet 

med 30:1-dispersionen och att grafen således har förbränts redan under CNC-

degraderingen och att mass% grafen inte är tillförlitlig. De viktigaste resultaten från 

TGA-mätningarna preciseras i Tabell 7. Tabellens rådata hittas i Bilaga 6. 
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Tabell 7: Resultat från TGA-mätningar av proven 50:1 (1–3), 50:1, kombinerad, 30:1, kombinerad och 

CNC(1h) 

Prov V(dispersion) 

ml 

Torkad 

disp. 

g 

Provmassa 

(TGA) 

mg 

Mass% 

vid 

660˚C 

Grafen 

mass% 

CNC 

mass% 

50:1 (1) 3 
0,0091 

2,91 75,92739 76 24 

50:1 (2) 2,5 
0,0068 

2,81 82,10351 82 18 

50:1 (3) 3 
0,0117 

2,75 82,85721 83 17 

50:1, kombinerad 3 0,0108 2,91 70,4105 70 30 

30:1, kombinerad 3x 1ml 0,006433 2,78 52,91422 53 47 

CNC(1h) 4 0,0298 4,51 0,6048   

 

 

5.5.1 Uträkning av extinktionskoefficient 

En av orsakerna till att TGA-mätningarna gjordes var för att kunna med hjälp av 30:1-

dispersionen räkna ut extinktionskoefficienten för de dispersioner som tillverkats, men 

eftersom det troligen förbrändes grafen under tiden som CNC degraderades så kommer 

extinktionskoefficienten troligen vara felaktig. 

Koncentrationen för 30:1-dispersionen är enligt resultatet från TGA-mätningarna 

3,404 mg/ml. Den räknades ut genom att ta massprocenten grafen som man fick från 

TGA-mätningen och räkna medeltal av grafenkoncentrationen från de tre uppmätta 

dispersionerna för TGA-mätningarna (Tabell 8). Denna koncentration har använts som 

utgångskoncentration för uträkningarna av kalibreringskurvans koncentrationer i 

Tabell 9. 

Grafenkoncentrationerna i Tabell 9 har räknats ut med hjälp av formeln c1V1=c2V2, där 

c1 är originalkoncentrationen från dispersionen och V1 är volymen som späddes ut (0,1 

ml), c2 är den nya koncentrationen av dispersionen och V2 är volymen som det späddes 

ut till. 
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Tabell 8: Uträkning av grafenkoncentrationen i provet 

Prov Volym 

Disp. 

/ml 

Torkad 

disp. /g 

Mass% 

vid 660 

˚C 

Massa(grafen) / 

g 

c(grafen) 

/mg/ml 

50:1 (1) 1 0,0071   0,003757 3,757 

50:1 (2) 1 0,006   0,003175 3,175 

50:1 (3) 1 0,0062   0,003281 3,281 

50:1, kombinerad     52,91422     
   

 medeltal: 3,404 

 

Tabell 9: Uträkning av verklig grafenkoncentration för 30:1-dispersionen för Graf 8 

Test Absorbans 

vid 660 

nm 

Utspädningsförhållande 

Dispersion:vatten 

V2 / 

ml 

Uträknad 

utspädd 

c(grafen) 

(TGA) 

/mg/ml 

1 1,27834 1:201 20,1 0,0169 

2 0,63756 1:401 40,1 0,0085 

3 0,64366 1:401 40,1 0,0085 

4 0,32307 1:801 80,1 0,0042 

5 0,16496 1:1601 160,1 0,0021 

6 0,8726 1:301 30,1 0,0113 

7 0,08331 1:3301 330,1 0,0010 

 

Med värdena från Tabell 9 ritades kalibreringskurvan (Graf 8) för att bestämma 

extinktionskoefficienten ε. Från grafen fås lutningskoefficienten k (slope i grafen) och 

eftersom sidlängden b på UV-Viskyvetten är 0,1 cm kan ε räknas ut med hjälp av Beer-

Lamberts lag. Enligt dessa uträkningar är extinktionskoefficienten ε 7550,8 

ml/(mg*m).  

I Fennoflakes-projektet har extinktionskoefficienten för vårt utgångsmaterial tidigare 

konstaterats vara 6600 ml/(mg*m) [4] och det är även värdet som har använts i denna 

avhandling för att räkna ut grafenkoncentrationerna eftersom det värde som räknats ut 

här troligen inte är det verkliga värdet på grund av att grafen troligen har förbränts i 

förtid under TGA-mätningen. 
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Graf 8: Absorbansen som funktion av grafenkoncentrationen. Kalibreringskurva för 30:1-dispersionen för 

att få fram extinktionskoefficienten.  

 

5.6 Ramanspektroskopi 

Raman mättes på ursprungsgrafitpulvret, på en film som skapats genom att låta några 

droppar högkoncentrerad grafen-CNC-dispersion torka och på en sprejad grafen-

CNC-kompositfilm för att undersöka om det hittas skillnader mellan dem och 

samtidigt undersöka grafenet och grafiten i proven. På alla prov mättes åtminstone 5 

spektra som med hjälp av OriginLabs funktioner normaliserades och sammanställdes 

till varsitt medeltalsspektrum. Den sprejade filmen och de torkade dropparna har 

framställts från samma dispersion.  

Graf 9 visar Ramanspektren från mätningarna av grafitpulvret, den sprejade filmen 

och de torkade dropparna. Linjen vid 2700 cm-1 är där för att lättare kunna jämföra 

2D-bandets form och läge mellan spektren. Spektret för grafitpulvret har ett stort G-

band och 2D-bandet är osymmetriskt med en skuldra som pekar mot ett lägre vågtal. 

Grafitpulvret uppvisar även ett litet D-band. Den sprejade filmen jämfört med 

grafitpulvret har ett mera symmetriskt 2D-band och det har flyttats mot ett lägre vågtal. 
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Skuldran pekandes mot ett lägre vågtal kan ännu urskiljas. D/G-intensitetsförhållandet 

har blivit större jämfört med grafitpulvret. De torkade dropparnas 2D-band är mera 

symmetriskt än den sprejade filmens och skuldran kan inte längre tydligt urskiljas. 2D-

bandet har även flyttat sig mot lägre vågtal jämfört med den sprejade filmen. Även hos 

dropparna är D/G-intensitetsförhållandet större än jämfört med grafitpulvrets. 
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Graf 9: Ramanspektra från mätningar av grafitpulver, sprejad grafen-CNC-kompositfilm och torkade 

grafen-CNC-dispersionsdroppar. Intensitet som funktion av vågtal 

Att 2D-bandet har blivit mera symmetriskt och flyttat mot ett lägre vågtal hos både 

den sprejade filmen och de torkade dropparna jämfört med grafitpulvret tyder på att 

mängden skikt har minskat. Mångskiktsgrafen med fler än 5 skikt och grafit har 

liknande ramanspektra och skulle därmed vara svåra att urskilja och eftersom vi ser en 

tydlig skillnad mellan de exfolierade proverna och grafitpulvret kan man konstatera att 

fåskiktsgrafen med stor sannolikhet har framställts [78]. Ökningen av D-bandets 

storlek hos den sprejade filmen och hos dropparna beror högst antagligen på att 

grafenflakens storlek har minskat under exfolieringen, och därmed har mängden kanter 

ökat vilket kommer visas som defekter. Liknande slutsatser har konstaterats av Sara 

Lund et al. [4]. Vi kan därmed konstatera att en exfoliering av grafit till fålagergrafen 

har skett. 

2D 
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D 
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6 SAMMANFATTNING 

I denna avhandling har processen för att skapa högkoncentrerade grafen-CNC-

dispersioner optimerats för att få så hög grafenkoncentration som möjligt men ändå 

kunna skapa ledande kompositfilmer. Utmaningen har varit att kunna använda en så 

pass hög CNC-koncentration som möjligt och ändå få en ledande film. CNC leder inte 

elektricitet men behövs för att kunna dispergera grafen.  

Hypotesen var att en högre rotorhastighet, större grafit:CNC-förhållande, högre 

initialgrafitkoncentration, längre syrahydrolystid och en längre exfolieringstid skulle 

generera en högre grafenkoncentration. Detta stämmer inte fullt ut, utan det optimala 

värdet för en parameter varierar på grund av olika orsaker. Parametrarna som har 

konstaterats vara mest optimala för tillverkning av högkoncentrerade grafen-CNC-

dispersioner är T=15℃, N=22 000 rpm, t=120 min, ci(grafit)=100 mg/ml och 

grafit:CNC=50:1. Grafit:CNC=30:1 fungerar även för att tillverka högkoncentrerade 

grafen-CNC-dispersioner, men filmerna som tillverkas av dem är inte lika ledande som 

vid tillverkning av 50:1. Det kunde inte heller konstateras att ytpotentialen eller 

mängden sulfatestergrupper hos CNC tydligt påverkar dispergeringsförmågan. Det är 

dock möjligt att skillnaderna mellan de olika syrahydrolystiderna var för kort för att 

en tydlig skillnad skulle kunna noteras. Skjuvexfoliering i vätskefas kan konstateras 

vara en snabb och effektiv metod för att framställa högkoncentrerade grafen-CNC-

dispersioner.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Absorbansen av grafit-CNC-dispersioner som funktion av 

exfolieringstemperatur. Exfolieringsparametrar: N=19 500 rpm, t=15 min, AA-

grafit:CNC(2h)=50:1 

Tabell 1: Temperaturserien 

 

  

Temperatur 

(°C) 
A1(660nm)outspädd A2(660nm)outspädd ΔA(660nm)outspädd 

c(grafen)outspätt 

mg/ml 

10 15,63 15,03 15,33 0,232 

15 15,79 14,77 15,28 0,232 

30 14,88 14,88 14,88 0,225 

50 14,90 14,60 14,75 0,224 

80 18,54 15,43 16,99 0,257 
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Bilaga 2: Absorbansen av grafit-CNC-dispersioner som funktion av 

rotorhastighet med alla punkter angivna. Exfolieringsprarametrar: T=15 °C, 

t=15 min, grafit:CNC(2h)=50:1. Felmarginalen är uträknad med (n-1)-metoden. 

Tabell 2.1: Rotorhastighetstest med AA 

rpm A(1)1 A(1)2 A(1)3 C(grafen)1 C(grafen)2 C(grafen)3 Δc(grafen) Felmarginal 

Test 1 

19 500 15,790 15,275 14,163 0,239 0,231 0,215 0,228 0,013 

22 000 17,293 17,108 17,381 0,262 0,259 0,263 0,262 0,002 

24 000 18,962 21,368 15,696 0,287 0,324 0,238 0,283 0,043 

26 000 14,005 19,297 20,787 0,212 0,292 0,315 0,273 0,054 

30 000 18,550 17,002 15,113 0,281 0,258 0,229 0,256 0,026 

Test 2 

19 500 14,771 14,752 14,875 0,224 0,224 0,225 0,224 0,001 

22 000 17,252 18,142 17,077 0,261 0,275 0,259 0,265 0,009 

24 000 18,576 21,355 20,562 0,281 0,324 0,312 0,306 0,022 

26 000 13,752 20,297 19,984 0,208 0,308 0,303 0,273 0,056 

30 000 18,828 18,229 17,713 0,285 0,276 0,268 0,277 0,008 

Medeltal av test 1 och test 2 

19 500       0,226 0,008 

22 000       0,263 0,006 

24 000       0,294 0,033 

26 000       0,273 0,049 

30 000       0,266 0,021 

 

Tabell 2.2 Rotorhastighetstest med HM17 

rpm A(2)1 A(2)2 A(2)3 C(grafen)1 C(grafen)2 C(grafen)3 Δc(grafen) Felmarginal 

Test 1 

22 000 14,995 15,405 14,147 0,227 0,233 0,214 0,225 0,010 

24 000 18,122 16,403 17,567 0,275 0,249 0,266 0,263 0,013 

Test 2 

22 000 15,229 15,564 15,041 0,231 0,236 0,228 0,232 0,004 

24 000 16,733 18,194 18,064 0,254 0,276 0,274 0,268 0,012 

Medeltal av test 1 och test 2 

22 000       0,228 0,008 

24 000       0,265 0,012 
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Bilaga 3: Absorbansen som funktion av koncentrationsförhållandet. 

Exfolieringsparametrar: N = 22 000 rpm, T=15 °C, t=15 min, ci=50 mg/ml. 

Felmarginalen är uträknad med (n-1)-metoden. 

Tabell 3.1: Test 1 

CNC/h A1 A2 A3 
c(grafenA1) 

mg/ml 

c(grafenA2) 

mg/ml 

c(grafenA3) 

mg/ml 

Δ(cgrafen) 

mg/ml 
Felmarginal 

 grafit:CNC=200:1 

1 8,27 5,67 5,19 0,125 0,086 0,079 0,097 0,025 

1,5 5,81 7,37 8,32 0,088 0,112 0,126 0,109 0,019 

2 8,18 12,13 6,33 0,124 0,184 0,096 0,135 0,045 

 grafit:CNC=150:1 

1 9,95 8,45 12,34 0,151 0,128 0,187 0,155 0,030 

1,5 8,55 7,59 9,82 0,130 0,115 0,149 0,131 0,017 

2 9,51 7,72 8,80 0,144 0,117 0,133 0,132 0,014 

 grafit:CNC=100:1 

1 12,48 9,04 11,04 0,189 0,137 0,167 0,164 0,026 

1,5 11,48 9,13 10,68 0,174 0,138 0,162 0,158 0,018 

2 9,89 9,43 8,05 0,150 0,143 0,122 0,138 0,015 

 grafit:CNC=75:1 

1 9,90 12,81 10,67 0,150 0,194 0,162 0,169 0,023 

1,5 8,67 8,60 8,75 0,131 0,130 0,133 0,131 0,001 

2 11,49 5,85 9,61 0,174 0,089 0,146 0,136 0,044 

 grafit:CNC=50:1 

1 12,50 13,54 14,62 0,189 0,205 0,222 0,205 0,016 

1,5 11,31 10,65 11,63 0,171 0,161 0,176 0,170 0,008 

2 13,66 16,51 15,04 0,207 0,250 0,228 0,228 0,022 

 grafit:CNC=30:1 

1 13,37 10,30 10,77 0,203 0,156 0,163 0,174 0,025 

1,5 12,38 10,74 12,31 0,188 0,163 0,187 0,179 0,014 

2 14,30 12,69 11,32 0,217 0,192 0,172 0,194 0,023 
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Tabell 3.2: Test 2 

CNC/h A1 A2 A3 
c(grafenA1) 

mg/ml 

c(grafenA2) 

mg/ml 

c(grafenA3) 

mg/ml 

Δ(cgrafen) 

mg/ml 
Felmarginal 

1 7,22 5,68 5,87 0,109 0,086 0,089 0,095 0,013 

1,5 7,03 8,19 7,36 0,107 0,124 0,112 0,114 0,009 

2 8,16 11,59 6,43 0,124 0,176 0,097 0,132 0,040 

 grafit:CNC=150:1 

1 11,60 7,56 12,75 0,176 0,115 0,193 0,161 0,041 

1,5 9,01 8,67 9,47 0,137 0,131 0,144 0,137 0,006 

2 10,70 8,79 7,45 0,162 0,133 0,113 0,136 0,025 

 grafit:CNC=100:1 

1 12,50 10,63 10,13 0,189 0,161 0,153 0,168 0,019 

1,5 9,05 8,92 10,67 0,137 0,135 0,162 0,145 0,015 

2 9,59 9,76 9,95 0,145 0,148 0,151 0,148 0,003 

 grafit:CNC=75:1 

1 13,60 12,73 9,93 0,206 0,193 0,150 0,183 0,029 

1,5 10,07 11,13 10,31 0,153 0,169 0,156 0,159 0,008 

2 11,31 9,87 15,10 0,171 0,150 0,229 0,183 0,041 

 grafit:CNC=50:1 

1 12,85 13,20 14,84 0,195 0,200 0,225 0,207 0,016 

1,5 11,60 11,66 15,47 0,176 0,177 0,234 0,196 0,034 

2 14,06 16,39 15,43 0,213 0,248 0,234 0,232 0,018 

 grafit:CNC=30:1 

1 14,69 12,78 12,16 0,223 0,194 0,184 0,200 0,020 

1,5 11,50 11,66 11,76 0,174 0,177 0,178 0,176 0,002 

2 13,81 12,53 10,91 0,209 0,190 0,165 0,188 0,022 
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Tabell 3.3: test 3 

CNC/h A1 A2 A3 
c(grafenA1) 

mg/ml 

c(grafenA2) 

mg/ml 

c(grafenA3) 

mg/ml 

Δ(cgrafen) 

mg/ml 
Felmarginal 

1 8,16 11,59 6,43 0,123 0,100 0,091 0,105 0,016 

1,5 7,00 7,49 7,49 0,106 0,113 0,114 0,111 0,004 

2 6,47 10,50 7,53 0,098 0,159 0,114 0,124 0,032 

 grafit:CNC=150:1 

1 10,28 8,89 13,14 0,156 0,135 0,199 0,163 0,033 

1,5 9,10 8,46 9,71 0,138 0,128 0,147 0,138 0,010 

2 10,53 7,87 7,23 0,160 0,119 0,110 0,129 0,026 

 grafit:CNC=100:1 

1 12,30 10,60 8,75 0,186 0,161 0,133 0,160 0,027 

1,5 11,19 9,34 10,62 0,170 0,141 0,161 0,157 0,014 

2 10,00 9,92 8,63 0,152 0,150 0,131 0,144 0,012 

 grafit:CNC=75:1 

1 10,92 13,22 10,07 0,166 0,200 0,153 0,173 0,025 

1,5 10,15 11,57 10,75 0,154 0,175 0,163 0,164 0,011 

2 11,62 8,73 12,48 0,176 0,132 0,189 0,166 0,030 

 grafit:CNC=50:1 

1 13,13 14,79 14,37 0,199 0,224 0,218 0,214 0,013 

1,5 11,54 13,97 13,17 0,175 0,212 0,200 0,195 0,019 

2 14,22 16,40 15,23 0,215 0,248 0,231 0,232 0,017 

 grafit:CNC=30:1 

1 13,07 12,91 11,61 0,198 0,196 0,176 0,190 0,012 

1,5 12,38 11,24 11,34 0,188 0,170 0,172 0,177 0,010 

2 14,20 12,13 11,23 0,215 0,184 0,170 0,190 0,023 
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Tabell 3.4: Medeltal av test 1–3 av koncentrationsförhållandet (ci=50 mg/ml) 

CNC/h 
Δ(cgrafen) 

mg/ml 
Felmarginal 

Grafit:CNC=200:1 

1 0,093 0,005242 

1,5 0,117 0,002737 

2 0,117 0,005685 

grafit:CNC=150:1 

1 0,170 0,004105 

1,5 0,141 0,003646 

2 0,133 0,003368 

grafit:CNC=100:1 

1 0,165 0,004058 

1,5 0,155 0,007525 

2 0,138 0,004919 

grafit:CNC=75:1 

1 0,173 0,007484 

1,5 0,152 0,017571 

2 0,165 0,023815 

grafit:CNC=50:1 

1 0,214 0,004447 

1,5 0,189 0,014867 

2 0,230 0,001919 

grafit:CNC=30:1 

1 0,184 0,013231 

1,5 0,180 0,00145 

2 0,183 0,002743 

 

  



Elisabeth Björnvik  Pro gradu-avhandling 

____________________________________________________________________ 

72 

 

Bilaga 4: Absorbansen som funktion av koncentrationsförhållandet. 

Exfolieringsparametrar: N = 22 000 rpm, T=15 °C, t=15 min, ci=75 mg/ml. 

Felmarginalen är uträknad med (n-1)-metoden. 

Tabell 4.1: Test 1 

CNC/h A1 A2 A3 
c(grafenA1) 

mg/ml 

c(grafenA2) 

mg/ml 

c(grafenA3) 

mg/ml 

Δ(cgrafen) 

mg/ml 
Felmarginal 

 grafit:CNC=150:1 

1 17,173 14,084 14,253 0,260 0,213 0,216 0,230 0,026 

1,5 15,609 14,724 15,714 0,237 0,223 0,238 0,233 0,008 

2 16,137 17,577 17,000 0,245 0,266 0,258 0,256 0,011 

 grafit:CNC=75:1 

1 19,009 15,569 17,333 0,288 0,236 0,263 0,262 0,026 

1,5 23,910 19,523 19,040 0,362 0,296 0,289 0,316 0,041 

2 22,026 18,737 17,169 0,334 0,284 0,260 0,293 0,038 

 grafit:CNC=50:1 

1 18,036 19,284 21,034 0,273 0,292 0,319 0,295 0,023 

1,5 22,379 16,689 18,431 0,339 0,253 0,279 0,290 0,044 

2 16,188 22,754 18,748 0,245 0,345 0,284 0,291 0,050 

 grafit:CNC=30:1 

1 18,786 20,846 21,882 0,285 0,316 0,332 0,311 0,024 

1,5 18,785 19,338 25,738 0,285 0,293 0,390 0,323 0,059 

2 22,663 22,127 20,312 0,343 0,335 0,308 0,329 0,019 

 Tabell 4.2 Test 2 

CNC/h A1 A2 A3 
c(grafenA1) 

mg/ml 

c(grafenA2) 

mg/ml 

c(grafenA3) 

mg/ml 

Δ(cgrafen) 

mg/ml 
Felmarginal 

 grafit:CNC=150:1 

1 16,276 15,287 15,613 0,247 0,232 0,237 0,238 0,008 

1,5 16,678 13,899 14,671 0,253 0,211 0,222 0,229 0,022 

2 16,687 17,487 18,894 0,253 0,265 0,286 0,268 0,017 

 grafit:CNC=75:1 

1 22,327 20,183 20,215 0,338 0,306 0,306 0,317 0,019 

1,5 24,972 20,936 19,470 0,378 0,317 0,295 0,330 0,043 

2 18,369 19,288 19,267 0,278 0,292 0,292 0,288 0,008 

 grafit:CNC=50:1 

1 23,239 19,775 25,680 0,352 0,300 0,389 0,347 0,045 

1,5 22,669 15,912 20,954 0,344 0,241 0,318 0,301 0,053 

2 15,758 26,634 18,131 0,239 0,404 0,275 0,306 0,087 

 grafit:CNC=30:1 

1 23,981 23,623 22,338 0,363 0,358 0,339 0,353 0,013 

1,5 18,434 23,018 26,064 0,279 0,349 0,395 0,341 0,058 

2 22,154 20,926 20,353 0,336 0,317 0,308 0,320 0,014 
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Tabell 4.3 Test 3 

CNC/h A1 A2 A3 
c(grafenA1) 

mg/ml 

c(grafenA2) 

mg/ml 

c(grafenA3) 

mg/ml 

Δ(cgrafen) 

mg/ml 
Felmarginal 

 grafit:CNC=150:1 

1 16,769 16,994 16,207 0,254 0,258 0,246 0,252 0,006 

1,5 14,432 14,616 15,753 0,219 0,221 0,239 0,226 0,011 

2 16,130 17,348 18,279 0,244 0,263 0,277 0,261 0,016 

 grafit:CNC=75:1 

1 26,768 17,694 20,080 0,406 0,268 0,304 0,326 0,071 

1,5 24,760 21,071 18,149 0,375 0,319 0,275 0,323 0,050 

2 26,901 19,596 17,253 0,408 0,297 0,261 0,322 0,076 

 grafit:CNC=50:1 

1 22,427 23,147 23,479 0,340 0,351 0,356 0,349 0,008 

1,5 27,150 15,310 13,843 0,411 0,232 0,210 0,284 0,111 

2 16,791 22,754 18,137 0,254 0,345 0,275 0,291 0,047 

 grafit:CNC=30:1 

1 25,649 21,716 21,639 0,389 0,329 0,328 0,349 0,035 

1,5 19,245 20,700 25,715 0,292 0,314 0,390 0,332 0,051 

2 21,989 21,968 20,943 0,333 0,333 0,317 0,328 0,009 

 

 Tabell 4.4 Medeltal av grafenkoncentrationer från test 1–3 (ci=75 mg/ml) 

CNC/h 
Δ(cgrafen) 

mg/ml 
Felmarginal 

grafit:CNC=150:1 

1 0,240 0,011 

1,5 0,229 0,003 

2 0,262 0,006 

grafit:CNC=75:1 

1 0,302 0,034 

1,5 0,323 0,007 

2 0,301 0,019 

grafit:CNC=50:1 

1 0,330 0,031 

1,5 0,292 0,008 

2 0,296 0,008 

grafit:CNC=30:1 

1 0,338 0,023 

1,5 0,332 0,009 

2 0,326 0,005 
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Bilaga 5: Rådata från resistansmätningar. Exfolieringsparametrar: N=22 000 rpm, 

T=15°C 

CNC 

hydrolystid h 
Grafit:CNC 

ci(grafit) 

mg/ml 

c(CNC) 

mg/ml 

T 

min 

ΔA(660) 

outspätt 

medeltal 

cf(grafen) 

mg/ml 

Log10(Resista

ns (största)) 

log(Ω) 

Resistans 

(största) /MΩ 

Resistans 

(minsta) /MΩ 

1 30:1 50 1,67 15 12,41 0,19 Not not not 

1 30:1 75 2,5 15 22,27 0,34 4,477121 30 0,6 

1,5 30:1 50 1,67 15 11,70 0,18 Not not not 

1,5 30:1 75 2,5 15 21,89 0,33 4,39794 25 1,5 

2 30:1 50 1,67 15 12,57 0,19 not not not 

2 30:1 75 2,5 15 21,49 0,33 4,176091 15 1,5 

1 50:1 50 1 15 13,76 0,21 2,954243 0,9 0,1 

1 50:1 75 1,5 15 21,79 0,33 4,30103 20 0,12 

1 50:1 100 2 120 215,70 3,27 3,60206 4 6 

1,5 50:1 50 1 15 12,33 0,19 4,30103 20 0,8 

1,5 50:1 75 1,5 15 19,26 0,29 3,30103 2 0,1 

2 50:1 25 0,5 15 6,04 0,09 3,176091 1,5 0,1 

2 50:1 50 1 15 15,21 0,23 4 10 0,100 

2 50:1 50 1 30 23,82 0,36 1,477121 0,030 0,080 

2 50:1 50 1 60 42,78 0,65 0,30103 0,002 0,005 

2 50:1 50 1 90 61,50 0,93 0,30103 0,002 0,004 

2 50:1 50 1 120 99,04 1,50 -0,69897 0,0002 0,0006 

2 50:1 50 1 180 51,69 0,78 -0,52288 0,0003 0,0006 

2 50:1 75 1,5 15 19,54 0,30 4,361728 23 0,116 

2 50:1 100 2 15 31,46 0,48 2,69897 0,5 0,07 

2 50:1 150 3 15 55,91 0,85 2,079181 0,12 0,08 

1 75:1 50 0,67 15 11,54 0,17 4,30103 20 0,04 

1 75:1 75 1 15 19,91 0,30 1,845098 0,07 0,014 

1,5 75:1 50 0,67 15 10,00 0,15 3 1 0,075 

1,5 75:1 75 1 15 21,31 0,32 2,176091 0,15 0,004 

2 75:1 50 0,67 15 10,67 0,16 2,146128 0,14 0,05 

2 75:1 75 1 15 19,85 0,30 2,60206 0,4 0,02 

1 100:1 50 0,5 15 10,83 0,16 1,954243 0,09 0,04 

1 100:1 100 1 120 1,13 0,02 3,778151 6 10 

1,5 100:1 50 0,5 15 10,12 0,15 1,69897 0,05 0,02 

2 100:1 50 0,5 15 9,47 0,14 2,90309 0,8 0,04 

1 150:1 50 0,33 15 10,55 0,16 1 0,01 0,004 

1 150:1 75 0,5 15 15,85 0,24 1,20412 0,016 0,002 

1,5 150:1 50 0,33 15 8,93 0,14 1,255273 0,018 0,002 

1,5 150:1 75 0,5 15 15,12 0,23 1,20412 0,016 0,005 

2 150:1 50 0,33 15 8,73 0,13 1,477121 0,03 0,005 

2 150:1 75 0,5 15 17,28 0,26 1,90309 0,08 0,003 

1 200:1 50 0,25 15 6,51 0,10 1,255273 0,018 0,004 

1,5 200:1 50 0,25 15 7,34 0,11 1,176091 0,015 0,004 

2 200:1 50 0,25 15 8,59 0,13 1,079181 0,012 0,004 
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Bilaga 6: Rådata från TGA-mätningarna 

Prov V(dispersion) 

ml 

Tomt 

kärl  

g 

Kärl + torkad 

disp. 

 g 

Torkad 

disp. 

g 

Provmassa 

(TGA) 

mg 

Mass% 

vid 660˚C 

Grafen 

mass% 

CNC 

mass% 

50:1 (1) 3 18,5910 18,6001 0,0091 2,91 75,92739 76 24 

50:1 (2) 2,5 18,6810 18,6878 0,0068 2,81 82,10351 82 18 

50:1 (3) 3 18,6551 18,6668 0,0117 2,75 82,85721 83 17 

50:1, kombinerad 3 18,6640 18,6748 0,0108 2,91 70,4105 70 30 

30:1 (1) 1 18,5825 18,5896 0,0071     

30:1 (2) 1 18,6881 18,6941 0,006     

30:1 (3) 1 18,7153 18,7215 0,0062     

30:1, kombinerad    0,006433 2,78 52,91422 53 47 

CNC(1h) 4 18,6762 18,706 0,0298 4,51 0,6048   

 

 


