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ساخت و مشخصهیابی نانولولههای کربنی چند دیواره آالییده شده با آلومینای آمیندار
 مجید،  زهرا ؛ سیفی، نیکبخت کنارسری
 گيالن، دانشکده فيزيك دانشگاه گيالن

چکیده
 تحقيقات گسترده ای،ً اخيرا. آالييده شدند،نانولولههای کربنی با گروه عاملی کربوکسيلی با موفقيت به روش برهم کنش غير کوواالنسی با نانوذرات آلومينای آميندار
- نانوذرات اکسيد فلزی توسط برهم کنش کوواالنسی به نانولوله، به طور معمول.برای آالييدن نانولولههای کربنی به دليل بهبود خواص فيزيکی آنها انجام شده است
 روشی را طراحی نموديم که در آن نانوذرات با اندازه، بنابراين. کنترل اندازه و ميزان بارگذاری نانوذرات امکان ناپذير است، در اين روش.های کربنی متصل میشوند
 نانومتر تهيه و سپس به84/12  آمين دار با اندازهی ميانگينAl2O3  نانوذرات.و شکل دلخواه از پيش ساخته و سپس برای آالييدن سطح نانولوله ها استفاده میشوند
 گروه عاملی آمينی به صورت فيزيکی توسط برهم کنش کلونی جذب گروه کربوکسيلی، در اين روش.عنوان آالينده بر ديوارهی نانولولههای کربنی نشانده شدند
 اندازهی. ميکروسکوپ الکترونی روبشی و ميکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفت، محصول بدست آمده توسط الگوی پراش پرتو ايکس.گرديد
 همچنين ميزان بارگذاری. پوشش نانولولههای کربنی با نانوذرات آلومينای آمين دار را تاييد میکنند، نتايج بدست آمده. نانومتر محاسبه گرديد84/73 نانوذرات
 اندازه گيری گرديد که نسبت%43  پوشش سطح نانولولهها توسط نانوذرات آلومينای آمين دار شده در حدود.نانوذرات با استفاده از روش تيتراسيون اندازه گيری شد
 استفاده از نانوذرات آمين دار برای آالييدن نانولولهها سبب افزايش ميزان بارگذاری نانوذرات بر، نتايج نشان داد. افزايش مشاهده شد%9 به نانوذرات آلومينا خالص
.ديوارهی نانولولهها میگردد

Synthesize and Characterization of Doped Multiwall Carbon Nanotubes with Amino
Alumina
Nikbakht Kenarsari, Zahra; Seifi, Majid
Department of Physics, University of Guilan, Guilan

Abstract
Carbon nanotubes (CNTs) functionalized with carboxyl groups were doped successfully with amino alumina
through non-covalent interaction. Recently, wide range of methods was applied for doping CNTs in order to
improve their physical properties. Commonly attaching metal oxide nanoparticles to CNTs perform via
covalence interaction. In this method, size controlling and amount of loaded nanoparticles is impossible.
Therefore, we establish a method in which nanoparticles were pre synthesized with desired size and shape and
then were applied for doping CNTs surface. Amino functionalized Al2O3 nanoparticles with average size of
48.21 nm were prepared and then used as dopant on decorating CNTs side wall. In this method, amino
functional groups were physically attracting to the carboxyl groups via coulomb interaction. The product
obtained, were examined by X-ray diffraction pattern (XRD), Scanning electron microscopy (SEM) and
Transmission electron microscopy (TEM). Size of nanoparticles 45.37 nm was measured. Results were obtained
confirm coating of CNTs with amino alumina. Also amount of nanoparticles loading were measured by titration
method. Coating of CNTs surface with amino alumina nanoparticles were measured 87% that is increased
about 9% comparing to pure alumina nanoparticles. The results showed the use of amino nanoparticles for
doping of CNTs increases the amount of loading of nanoparticles on nanotubes walls.
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مقدمه
اخيراً ،نانولولههای کربنی به دليل خواص جالب فيزيکی و
شيميايی خود مورد توجه قرار گرفتهاند ] .[2خواص منحصر به

۱۱۹۵

خشك به عنوان حالل ،در دمای  91درجهی سلسيوس به مدت 7
ساعت خشك گرديد.
الگوی پراش پرتو ايکس بين  21تا  31درجه در مقياس 1ϴ

فرد آنها به دليل سهم سطحی زياد (در حدود  ،)217-218چگالی

بررسی شد .اندازهی ذرات بدست آمده از پراش پرتو ايکس نمونه

کم ،مدول يانگ باال (در حدود  ،)2 TPaاستحکام باال(بيش از

(شکل )2با استفاده از پهنای قلههای بيشينه در نصف ارتفاع که در

 )01GPaاست .همچنين نانولولههای کربنی دارای رسانندگی

معادلهی دبای-شرر (معادلهی  )2جاگذاری میشود 84/73 ،نانومتر

الکتريکی حرارتی عالی می باشند ] .[1امروزه ،نانوکامپوزيتهای

محاسبه گرديد .پراش در زاويهی  18درجه مربوط به نانولولههای

ساخته شده از ترکيب سراميك و نانولولههای کربنی برای افزايش
ميزان رسانندگی حرارتی و الکتريکی و همچنين بهبود خواص

کربنی و پراش در زوايای  78/34، 72/33و  81/99به ترتيب
مربوط به نانوذرات آلومينا در فاز  γو  αمیباشد که به دليل آمين

مکانيکی نانولولهها و سراميكها حائز اهميت میباشند .از ميان

دار نمودن نانوذرات آلومينا جابهجايی در زوايا مشاهده میشود.

سراميكها ،نانوذرات آلومينا به دليل کاربردهای فراوان در پزشکی،

پوشيده شدن سطح نانولوله با نانوذرات آلومينای آمين دار توسط

جو زمين ،صنعت اتومبيل سازی و خواص حرارتی خود از اهميت

عکس ميکروسکوپ الکترونی روبشی در شکل 1با مقياس 411

ويژهای برخوردار هستند ] .[7در تحقيقات بسياری از نانوذرات

نانومتر و ميکروسکوپ الکترونی عبوری با مقياس  211نانومتر در

اکسيد فلزی برای آالييدن نانولولههای کربنی استفاده شده است .در

شکل 7نشان داده و تاييد شده است .ميزان بارگذاری نانوذره بر

اين کار تحقيقاتی از نانوذرات آلومينا با گروه آمينی برای آالييدن

سطح نانولولهها با روش تيتراسيون به ميزان  %43اندازه گيری شد.

سطح نانولولههای کربنی استفاده نموديم زيرا انتظار می رود که

پوشش نانوذرات آلومينا بر نانولولهی کربنی با گروه عاملی

گروه آمينی با گروه اسيدی برهم کنش الکتروستاتيکی قوی داشته

کربوکسيلی با روش تك مرحله ای  % 34و با روش دو مرحله ای

باشد [ .]4روشهای بسياری برای آالييدن نانولولهها وجود دارد

 %04گزارش شد که بدين ترتيب با آالييدن نانوذرهی آمين دار %9

که عالوه بر دمای باال نيازمند تجهيزات آزمايشگاهی گستردهای

افزايش آاليش مشاهده گرديد.

میباشند .در اين آزمايش نانولولههای کربنی چند ديواره با گروه
عاملی کربوکسيلی با نانوذرات آلومينای آمينی ،با تجهيزات
آزمايشگاهی ساده و همچنين دمای پايين ،آالييده شد.

روشهای آزمایشی
 1/14گرم نانولولهی کربنی در  211ميلی ليتر اتانول خشك
درون بالنی ريخته شد و به مدت  2ساعت برای همگن شدن
محلول ،تحت تابش فراصوت قرار گرفت .سپس  1/24گرم
آلومينای آميندار شده با اندازهی مشخص  84/12نانومتر به محلول
همگن اوليه اضافه گرديد .محصول ،با ثابت نگه داشتن دما در
دمای محيط ،به مدت  1ساعت تحت تابش فراصوت ماند و پس از
آن به مدت  18ساعت توسط همزن مغناطيسی تحت چرخش قرار
گرفت .در انتها محلول همگن حاصل پس از شست و شو با اتانول
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فاز  γنانوذرات آلومينای آمين دار
 αنانوذرات آلومينا آمين دار

(ب)
شکل: 2الگوی پراش پرتو ايکس از نانولولههای کربنی آالييده شده با نانوذرات

شکل -1الف و ب  :عکس ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نانولولههای کربنی

آلومينا .پراش در زاويهی  18درجه مربوط به نانولولههای کربنی و پراش در

آالييده شده با نانوذرات آلومينای آمين دار

زوايای  78/34، 72/33و  81/99به ترتيب مربوط به نانوذرات آلومينا در فاز γ
و  αمیباشد.

(الف)

(الف)
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(ب)
شکل -7الف و ب  :عکس ميکروسکوپ الکترونی عبوری از نانولولههای کربنی
آالييده شده با نانوذرات آلومينای آمين دار

نتیجه گیری
اندازهی نانوذرات آلومينای آميندار با استفاده از پراش
پرتو ايکس و معادلهی دبای-شرر  84/73نانومتر محاسبه گرديد.
ميزان بارگذاری نانوذرات آلومينای آميندار بر ديوارهی نانولولههای
کربنی با استفاده از روش تيتراسيون  %43اندازه گيری شد که
نسبت به نانوذارت آلومينای خالص  %9افزايش در اين ميزان
مشاهده گرديد .افزايش ميزان بارگذاری به دليل برهم کنش قوی
کولنی ميان گروه عاملی آمينی و کربوکسيلی میباشد .عکس
ميکروسکوپ الکترونی روبشی و ميکروسکوپ الکترونی عبوری،
ميزان پوشش نانولولههای کربنی توسط نانوذرات آلومينای آميندار
را نشان میدهد .اندازهی نانوذرات در اين روش قابل کنترل می-
باشد و میتوان از نانوذرات با اندازه و شکل دلخواه برای آاليش
استفاده نمود که مزيت اين روش را به روشهايی که تاکنون در
تحقيقات استفاد شدهاند ،نشان میدهد.
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