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گروه مهندسی شیمی

دانشگاه فردوسی مشهد
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ي تو آید، یک استوانهیک نانولوله، همانطور که از نامش برمی-چکیده.
تواند از چند طول هر نانولوله می.در حد نانومتر استخالی با قطري

العادهبا خواص فوقنانولوله هاي کربنی.نانومتر تا چند میکرومتر باشد
توانند تأثیر بسزایی بر علم مواد، الکترونیک حرارتی و الکتریکی خود می

دیواره را در نظرچند/ي تکاگر یک نانولوله.و فناوري نانو داشته باشند
توان به پایدار کردن و باال بردن کیفیت پراکندگی آن میبگیریم، با 

ها دست یافت که برخی از این هاي بیشتري از نانولولهخواص و کاربرد
هاي سریع وکوچک با مصرف کاربردها عبارتند از ساخت ترانزیستور

هاي هاي شفاف رسانا براي سلولهاي شیمیایی و فیلمانرژي پایین، حسگر
در ابعاد نانومتري، . هاها و باتريخازنهاي زیستی، ابررشیدي، حسگرخو

. گذاردچند پارامتر مهم وجود دارد که تاثیر بسیاري بر خواص مواد می
اندازه و شکل فیزیکی نانومواد و چگونگی پیوندهاي بین اتمی آنها از 

رهایی مانند پارامتهاي کربنی،در مورد نانولوله. قبیل این پارامترها هستند
ها، ها در ساختار نانولوله، تعداد دیوارهاتمي چینشطول، قطر، نحوه

از جمله هاي عاملی موجود بر روي نانولولههاي ساختاري و گروهنقص
.نقش دارندخواص فیزیکی و شیمیایی هستند که در تعیین خواص

سازي هاي کربنی و بهینههاي مختلفی براي بهبود خواص نانولولهروش
دارد که اغلب داراي سرعت، بازدهی و مقیاس هاي آن وجودکاربرد

این مقاله، با عامدار کردن نانولوله توسط در . صنعتی مناسبی نیستند
مانند باال بردن موارديتکنیک فرا صوت و دکوریت کردن آن با نقره 

ن شوند که در ایمیبررسیکیفیت پراکندگی و رسانایی نانولوله کربنی، 

مانند دما و زمان تأثیر گذار نوع اسید، غلظت نقره، شرایط عملیاتی راستا 
].1[است 

نیترات نقره؛پراکندگی؛ نانولوله کربنی-هاي کلیديواژه

مقدمه.1
نانو /هاي میکرونیاز بشر براي کاهش اندازه وسایل الکترونیکی و سامانه

. ري انجامیده استي نانو فناوالکترو مکانیکی به توسعه کاوش در زمینه
ها مستلزم پراکندگی و پایداري آن است هاي نانولولهبهینه سازي کاربرد

.استهاي بسیاري در این زمینه انجام شده پژوهش2006که از سال 
هاي زیستی و پراکندگی به کمک حالل، عوامل فعال سطحی، مولکول

هاي انواع ري معیاگیرد که با مقایسهعاملدار کردن کواالنسی صورت می
توان نتیجه گیري کرد که توسط عاملدار کردن ها میپراکنده کننده

یاربسپراکندگیکیفیت. توان به کیفیت باالتري از پراکندگی رسیدمی
حالتایناماشوندپراکندهکامالًموادبایدآلایدهحالتدراست،مهم
ساختار و ].2[آیدمیبدستبه ندرتیفوژدر اولتراسانترحتیآلایده

-است که به آن قابلیت ایجاد نانولولهايها به گونهمورفولوژي نانولوله
به عنوان مثال نانولوله و (ترکیبی از این دو مواد . دهدنانوذره را می

بسیار مفید است زیرا باعث ادغام خواص دو جزء براي ) نانوذرات
. شودمینانوها، ذخیره سازي انرژي و فناورياستفاده در کاتالیست

هاي پوشش داده شده با نانو ذرات بسیاري از مطالعات به ساخت نانولوله
و )هاي کربنیمانند نانوذرات نقره متصل شده بر روي نانولوله(فلزي
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ریکی، مغناطیسی و نوري منحصر به فردشان تهمچنین خواص الک
، چندین روش مختلف،Ag-CNTsي براي تهیه.اختصاص داده شده است

از جمله واکنش تجزیه حرارتی، رسوب بخار، کاهش شیمیایی سطح و 
تجمع ذرات با این حال مشکالتی مانند . تابش اشعه گاما ارائه شده است

. ]3[نقره و مشکل بودن توزیع یکنواخت آن در سطح نانولوله وجود دارد 

ها در صنعت برق و انرژيکاربرد کامپوزیت.    1.1
درصد کل مصرف مواد کامپوزیت پس 17مصرفی معادل صنعت برق با 

در رده سوم ) درصد30(و خودرو ) درصد42(از صنایع ساختمان 
هاي پلیمري در امروزه کامپوزیت. مصرف کنندگان این مواد قرار دارد

هاي روند از جمله لولهساخت قطعات گوناگون صنعت برق به کار می
هاي ها، تیرها و پلمپوزیتی در تونلهاي حمل کابل کاعبور کابل، سیستم

هاي ارتباطی و ها، برج، مقره)هاکراس آرم(هاي عرضی انتقال برق، بازو
خوشبختانه در کشور ما نیز، مواد کامپوزیت در صنایع برق، به ویژه . غیره

بسیاري از این . شوندهاي برق، به کار گرفته میدر ساخت قطعات سوییچ
هاي برق تیر. شوندصورت انبوه تولید میاکنون بهمحصوالت هم

ست که طراحی و ساخته شده و در شمال کشور هاکامپوزیتی نیز سال
].4[اند نصب شده

روش آزمایش.2
هاي کربنیعاملدار کردن نانولوله.1.2

= نیتریک /سولفوریک(با مخلوط اسید هاي کربنیعاملدار کردن نانولوله
درجه 70ساعت در دماي 2ه مدت و قرارگیري در اولتراسونیک ب) 3:1

مخلوط بدست آمده با آب دیونیزه شستشو . گیردسانتیگراد صورت می
5و سپس توسط آون به مدت برسد7آن به PHشود تا زمانیکه میداده 

-CNTشود و در نهایت درجه سانتیگراد خشک می80ساعت در دماي 

COOHهاي کربنی اکسید و از طریق این فرآوري نانولوله.آیدبوجود می
ها شود خواص شیمیایی سطح نانولولهاند که باعث میخالص سازي شده

براي تعیین مقدار ].5[یابند هاي فعال آن افزایش اصالح شود و مکان
میلی گرم نانولوله کربنی فرآوري 10هاي عاملی اکسیژن دار ابتدا گروه

موالر قرار 05/0میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 10شده در 
هاي کربنی هاي اسیدي موجود در سطح نانولولهدر نتیجه گروه. گیردمی

بدین ترتیب بخشی از سدیم . دهندبا سدیم هیدروکسید واکنش می
سپس محلول سدیم . یابدو غلظت آن کاهش میهیدروکسید مصرف شده

بر . شودموالر تیتر می05/0هیدروکسید با استفاده از سولفوریک اسید 
هاي سدیم توان تعداد مولاساس حجم سولفوریک اسید مصرفی می

توان از طرفی می. هیدروکسید باقی مانده و مصرفی را محاسبه کرد
هاي عاملی هاي مصرفی سدیم هیدروکسید را متناظر با مقدار گروهمول

. شوددار تعیین میهاي اکسیژنبدین ترتیب مقدار گروه. در نظر گرفت
بدست آمده ازهاي فعال و عدد گروه عاملی مکانافزایشنتایج 

.نشان داده شده است) 1(تیتراسیون در جدول 

هاي کربنی با نقرهپوشش نانولوله.2.2
میلی لیتر آب 20را با ) 1.2(ي بخش گرم از نانولوله عاملدار شده1/0

گرم نیترات نقره را 1/5. دهیمدقیقه در سونیک قرار می30مقطر به مدت 
کنیم میلی لیتر آب مقطر مخلوط میکنیم و به محلول قبلی اضافه می20با 

3،2همزمان . دهیمساعت بر روي همزن مغناطیسی قرار می20و به مدت 
سپس مخلوط را . موالر را به آرامی به آن اضافه میکنیم1/0قطره سود 

ساعت 5درجه سانتیگراد به مدت 80فیلتر کرده و توسط آون در دماي 
گرما درصد نقره موجود در نانولوله با استفاده از آنالیز .یکنیمخشک م

قابل ) 1(مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در شکل 1وزن سنجی
ذرات نقره در -همچنین ساختار و مورفولوژي نانولوله.مشاهده است

. قابل مشاهده است) 2(شکل2میکروسکوپ الکترون عبوريتصویر 
سط نقره باعث افزایش رسانایی الکتریکی آن پوشش دهی نانولوله تو

تست رسانایی براي .نشان داده شده است) 3(شود که در شکل می
ساخت بدین منظوردرصدهاي وزنی مختلف از نانولوله انجام شده که 

رزین هاردنر انجام شد به این صورت که نمونه 1: 5/5نمونه با نسبت 
منظور شرایط به(لوط شد ساعت مخ2با رزین توسط سونیک به مدت 

و سپس هاردنر به ) ها تکی در سونیک قرار گرفتندیکسان همزدن، نمونه
در این مرحله نیز آن اضافه شد و در قالب قرار گرفت تا خشک شود

دار با استفاده از تیتراسیون عدد گروه عاملی بعد از نقره) 1.2(مانند بخش 
.نشان داده شده است) 1(شدن بررسی شده که نتایج آن در جدول 

1 Thermogravimetric Analyzer (TGA)
2 transfer electron microscopy (TEM)
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نتایج و بحث.3
تیتراسیون.1.3

دار ي عاملدار و نقرهنتایج تیتراسیون حاصل از نانولوله) 1(در جدول 
شود، مشاهده می) 1(همانطور که در جدول .شده نشان داده شده است

و ها آنبریده شدن هاي کربنی توسط اسید باعث عاملدار شدن نانولوله
هاي عاملی شود که منجر به افزایش عدد گروهمیایجاد مکانهاي فعال

هاي ها باعث کاهش عدد گروهدار کردن نانولولهاز طرفی نقره. شودمی
هاي به علت ترکیب شدن مقداري از گروهتواند شود که میعاملی می

.عاملی با نقره باشد

هاي کربنیهاي عاملی به کربن موجود در نانولولهنسبت مولی گروه: 1جدول 

نمونه)mmol/gr CNT(درجه عاملدار شدن 

0CNT

67/86F-CNT

13/67CNT-Ag

آنالیز گرما وزن سنجی.2.3
ز حرارتی است که اساس ترین روش آنالیسادهروش گرما وزن سنجی

)1(شکل .گیري وزن نمونه در هنگام گرمایش استوار استآن بر اندازه
ي فرآوري شده با نقره ي اولیه و نانولولهمنحنی گرما وزن سنجی نانولوله

ي مشخص است نمونه) 1(همانطور که در شکل. دهدرا نشان می
این تفاوت . داردي اولیهفرآوري شده با نقره تفاوت مشخصی با نمونه

منحنی . سنجی استهاي موجود در نمودار گرمامربوط به رنج دمایی افت
درجه سانتیگراد افت 500ي اولیه تا حدود  سنجی مربوط به نانولولهگرما

هاي کربنی از آنجاییکه تجزیه نانولوله. دهدوزنی مشخصی را نشان نمی
دهد، افت وزنی خ میدرجه سانتیگراد ر500-800خام در بازه دمایی 

توان به تجزیه نانولوله کربنی مشاهده شده مربوط به نمونه اولیه را می
هاي عاملی تواند به دلیل عدم حضور گروهعدم افت وزن می.  نسبت داد

کاهش وزن از ]. 6[هاي کربنی باشد بودن نانولولهاکسیژن دار و خشک
درجه 800تا دماي درجه سانتی گراد شروع شده و550دماي تقریباً 

باشد سید شدن ترکیبات کربنی میسانتی گراد ادامه دارد که به علت اک
در ادامه با افزایش دما، ترکیبات کربنی تقریباً به طور کامل حذف ]. 7[

بر اساس مقاالت در دماي بیشتر از . شودشده و افت وزن مشاهده نمی
براي ]. 8[ماند درجه سانتی گراد فقط ناخالصی فلزي باقی می850

درجه سانتی گراد افت 300تا 25دار شده در بازه نانولوله کربنی نقره
درجه سانتی گراد 320کاهش وزن از دماي تقریباٌ . شودوزن مشاهده نمی

ادامه دارد که به علت اکسید شدن 400شروع شده و تا دماي حدود 
ي نسبت به درجه سانتی گراد200افت دماي . باشدترکیبات کربنی می

هاي کربنی خام به علت کاتالیز شدن تجزیه نانولوله توسط نقره نانولوله
درجه سانتی گراد ناخالصی فلزي و 450در دماي بیشتر از ]. 9[باشد می

شود آنچه در انتهاي همانطور که در شکل مشاهده می.ماندنقره باقی می
باشد که به میهاي فلزيماند مربوط به ناخالصیباقی میTGAآنالیز 

تفاوت . هاي کربنی حضور دارندصورت نانوذرات در ساختار نانولوله
دار مربوط به عدم هاي نانولوله خام و نقرهبین میزان کاهش وزن نمونه

نانولوله خام در دماي حدود . باشدحضور و حضور نقره در نمونه می
سوختن تقریباً دار کردن نانولوله دمايکاهش وزن داشته اما با نقره540
.کاهش یافته است330به 

CNT-Agو CNTبراي TGAنتایج : 1شکل 
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TEMآنالیز.3.3

این نشان .نشان داده شده است) 2(در شکل CNT-Agمورفولوژي 
مقدار . دهد که فلز کاهش داده شده بر سطح نانولوله نشسته استمی

. اندیوسته و صاف پوشش داده شدهها با ذرات فلز به طور پزیادي از لوله
داده هایی که به صورت نیمه پیوسته با ذرات فلز پوششدر شکل مکان

تواند به علت اکسیداسیون ناکافی و در شود که میاند مشاهده میشده
هاي فعال براي جذب ذرات فلزي کاهش یافته نتیجه کافی نبودن مکان

].5[باشد 

CNT-Agاز TEMتصویر : 2شکل 

نشان داده شده، ذرات نقره سطح نانولوله را ) 2(همانطور که در شکل 
.اندپوشش داده

رسانایی الکتریکی. 4.3
نشان داده شده CNT-Agو CNTرسانایی الکتریکی ) 3(در شکل 

CNT-Agشود کامپوزیت یهمانطور که در شکل مشاهده م. است

دهد دارد که نشان میاولیهCNTهدایت الکتریکی بیشتري نسبت به 
به عنوان پرکننده هدایتی مؤثر براي بهبود هدایت CNT-Agاستفاده از 
. شودسه تغییر شیب مشاهده می) 3(در شکل . ها مناسب استکامپوزیت

تواند بهمیافزایش کند رسانایی در غلظت هاي کم نانولولهدر ابتدا 
ایش سرعت رسانایی افزسپس . باشدفاصله زیاد بین نانولوله هامعنی

دن و برخورد نزدیک شه به معنیالکتریکی در غلظت هاي باالي نانولول
کاهش مجدد  سرعت افزایش در نهایت . باشدمینانولوله ها با یکدیگر 

باشد میتغییر نکردن مکانیسم افزایش رساناییيی نشان دهندهرسانای
]3.[

CNT-Agو CNTرسانایی الکتریکی : 3شکل 

نتیجه گیري. 4
دهی نانولوله با نانوذرات فلزي غیر یکنواخت اصلی در پوششمشکل 

توزیع شدن نانوذرات بر سطح نانولوله و اتصاالت پیوسته و نیمه پیوسته 
در این مقاله سعی شده با استفاده از همزن مغناطیسی،  همانطور . باشدمی

تري تاً یکنواختقابل مشاهده است به توزیع نسبTEMکه در تصویر 
باعث افزایش پایداري و افزایش رسانایی CNT-Agترکیب . رسید

در مطالعات آینده باید به بررسی خواص . شده استالکتریکی نانولوله 
.مکانیکی و رسانایی گرمایی این ترکیب پرداخت
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