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هاي کربنی در محیط الکتروشیمیاییدار کردن نانولولهبررسی عامل

، امین قمشهمریم مختاري فر، حامد عرب، مرتضی مغربی، مجید بنی آدم
گروه مهندسی شیمی

دانشگاه فردوسی مشهد
ایران، مشهد

eng_mokhtarifar@yahoo.com

و در صنایع مختلف مانند پلیمريهايویژه و منحصر به فرد، به طور گسترده در کامپوزیتخواصها به دلیل، نانولولهي گذشتهر دو دههد—چکیده 
عاملدار کردن نانومواد به . باشدمیپراکندگی آنها ها نیازمندنانولولهازموثر استفاده اما با وجود این، .شوندمیبه کاربرده خودروسازي و صنعت برق

.گی نانومواد مطرح استها براي پراکندعنوان یکی از روش
هاي هاي فرآوري  شده به این روش با روشدر ادامه نانولوله. هاي کربنی در یک محیط الکتروشیمیایی تحت فرآوري قرار گرفتندمقاله، نانولولهدر این 

و رسانایی الکتریکی میکروسکوپ نوري ،سنجی فرابنفشسنجی، طیفنتایج آنالیزهاي گرماوزن. شیمیایی موثري مانند روش مایکروویو مقایسه شدند
توان از کاهش زمان فرآیند و عدم نیاز به تجهیزات متداول را می. شودمیدهد که استفاده از این روش تا حد زیادي سبب افزایش بازده فرآیندنشان می

. دیگر مزایاي این روش به شمار آورد

اتیلن دي ؛ردنعامل دار ک؛ هاي کربنینانولوله—هاي کلیدي هواژ
مایکروویو؛آمین

مقدمھ .١
خواص ویژه و منحصر به فرد ، لیبه دلیکربنيهاگذشته، نانولولهيدر دو دهه

به طور گسترده در ] 3[خوب یکیالکترتیو هدا] 2[از جمله مدول یانگ باال 
. اندبه کاربرده شده] 5[يمریپليهاتیو کامپوز] 4[ییایمیالکتروشيسنسورها

يتهایکامپوزیکیو الکتریکیمکاناصدر خوشیها باعث افزاکاربرد نانولولهاگرچه
مناسب آنها یازمندپراکندگیها ناستفاده موثرازنانولولهنیشود،اما با وجود ایميمریپل

يروهایوجود ننیها و همچننانولولهیقطبریسطح غکهستیدر حالنیا]. 7[است 
بوده لولنامحیقطبيها در محلولهاکه نانولولهآنها سبب شده استنیواندوالس ب

نیغلبه بر ايبرا]. 9[به کلوخه شدن داشته باشند لیها تماطیو در اکثر مح] 8[
صوت و هم زدن ياز جمله استفاده از امواج ماورایکیمکانيهامشکل، روش

ها به طور ها نانولولهروشنیدر انیبا وجود ا]. 10[به کاربرده شده اند یکیمکان
ها، نانولولهتیدر حالليداریپاجادیايبرا].11[شوندیموقت در محلول پراکنده م

]. 13[شودیروش موثر و متداول به کاربرده مکیامروزه عامل دار کردن به عنوان 
ییایمیو ش) یکوواالنسریغ(یکیزیها به دوصورت فلهعاملدار کردن نانولو

ها به نانولولهیسکوواالنریتاکنون عامل دار کردن غ]. 14[شودیانجام م) یکوواالنس(
هر چند . صورت گرفته است] 15[گوناگون از جمله سورفکتانتها ياجزايلهیوس

ها را حفظ کند نانولولهیقادر است که خواص ذاتیکوواالنسریعامل دار کردن غ
ستیعث مشکالت زها بانشان داده است که استفاده از سورفکتانتقاتیتحق،]13[

تیاستفاده از آنها ممکن است باعث کاهش هدایرفاز ط]. 10[شودیمیطیمح
تواندیها منانولولهییایمیاگر چه عاملدار کردن ش]. 16[ها شود در نانولولهیکیالکتر
نیاما ا] 16[کمک کند ندیفرآيدهد و به خالص سازشیها را افزالهنانولوتیحالل

ییایمیشيروشهارخالفب].13[شودیها مبه نانولولهبه صدمهروش اغلب منجر 
ها در ساختار نانولولهيکمتربیتخرییایمیمرسوم ، درعامل دار کردن الکتروش

بیباال از معاندیبودن بازده و زمان فرآنییپان،یبا وجود ا]. 18،19[ردیگیصورت م
. باشدیروش منیا
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در صنعت برق و ی عاملدار شدهنانولوله هاي کربنکاربرد 
:انرژي

و خواص فوق العاده رسانایی الکتریکی باال دلیل نانولوله هاي کربنی به امروزه 
دیگر مانند چگالی کم و استحکام باال، در صنعت برق می تواند جایگزین فلزات 

با ترکیب نانولوله هاي عاملدار شده در محیطهاي. رسانا مانند مس و آلومینیم شود
ترکیباتی ساخته می شود که از آنها براي کاربردهاي ... مختلف مانند پلیمرها، سلولز و 

:زیر میتوان بهره برد

افزایش مقاومت مکانیکی کابل هاي انتقال به دلیل خاصیت مکانیکی و - 
[21]یی الکتریکی باال نسبت به وزن کمرسانا

[22]کاهش تلفات حرارتی کابلها و تاسیسات وابسته - 

[22]کابلهاي برق خاصیت تاخیر دهندگی آتش سوزي - 

]23[ي ادوات تبدیل انرژکاربرد در - 

[23]هاديادوات نیمهکاربرد در - 

]24[ا هتوولتایکحسگرها و فکاربرد در - 

با وجود این، استفاده از نانولوله ها براي دستیابی به امکانات باال نیازمند عاملدار 
اشد و بدون گذر از این مرحله استفاده از خواص عالی نانولوله ها شدن نانولوله ها میب

از آنجاییکه کاهش هزینه هاي نهایی در هر یک از . امکان پذیر نیستاکثر صنایعدر 
داراي اهمیت زیادي میباشد، استفاده از یک روش صنایع از جمله صنعت برق

.شده بسیار ضروري میباشداقتصادي و مقرون به صرفه براي تولید نانومواد عاملدار 

عامل يبه طور موثرییایمیالکتروشطیدر محیکربنيمقاله حاضر نانولوله هادر
با روش موثر و شناخته شده ندیفرآنیحاصل از اجیدر ادامه نتا. شوندیدار م

.شودیمسهیمقاومیازونید

روش آزمایش.٢
ه روش مایکروویو، در در روش مایکروویو، براي تولید نانولوله فرآوري شده ب

میلی گرم اتیلن دي آمین 200میلی گرم نانولوله کربنی چند جداره به همراه 20ابتدا 
ساعت تحت امواج فراصوت قرار می 2میلی گرم نیترات سدیم به مدت 200و 

دقیقه درون دستگاه مایکروویو قرار 45در ادامه سوسپانسیون حاصله به مدت  . گیرد
روش الکتروشیمیایی نیز نانولوله اولیه و اتیلن دي آمین تحت ولتاژ در .داده می شود

الکترود رسانا و یک محلول 2به این منظور از . ولت قرار داده می شود20ثابت 
ها در در ادامه با انجام واکنشهاي الکترودي نانولوله . الکترولیت مناسب استفاده شد

. شوندی دار کردن، عامل دار منیآمزمیمکانیدار شده و در ادامه طلیابتدا آلک

یکربنيو نانولوله هالتریحاصل شده در هر دو روش فونیسوسپانستینهادر
.شوندیخشک مانیشسته و در پازهیونیو آب ددیفرماملیمتيبار با دنیچند

آنالیزھا.٣
و ویکروویشده به روش مايفرآورينمونه هایمقاله به منظور بررسنیدر ا

ریتصاو، یمادون قرمز، گرماوزن سنجیسنجفیطيزهایاز آنال،ییایمیتروشالک
.استفاده شده استو رسانایی الکتریکی يعبوریالکترونکروسکوپیم

نتایج و بحث.٤
طیف سنجی فرابنفش.٤.١

از محلول يشدت نور عبوريفرابنفش برا-یمرئیسنجفیط، نمودار1در شکل 
درصد عبور نور بر یمنحننیدر ا. دهدیرا نشان مپراکنده شده در آبيهانانولوله

.حسب طول موج رسم شده است

نمودار میزان نور عبوري در طیف سنجی فرابنفش: 1شکل 
از . باشددرصد می100ي خام،باید توجه داشت که میزان عبور نور براي نمونه

در حالل درصد به معناي عدم وجود ذرات شناور100آنجاییکه میزان عبور نور 
ي اولیه در حالل پراکنده نشده و به طور توان نتیجه گرفت که نمونهلذا می. است

. نشین شده استکامل در ظرف ته

هاي فرآوري همانطور که در این نمودار قابل مشاهده است، نور عبوري از نمونه
ري از از طرفی نورعبو. دهندي خام درصد پایین تري را نشان میبه نسبت نمونهشده

نمونه با ذرات موجود درون نمونه رابطه مستقیم دارد و افزایش ذرات در محلول 
توان در نتیجه از این کاهش شدت نور عبور می. شودسبب کاهش عبور نور می

. گونه برداشت نمود که ذرات شناور موجود در نمونه کمتر رسوب کرده استاین
ا و عدم ته نشینی در حالل، عامل دار شدن هیکی از عوامل موثر در پراکندگی نانولوله

احتماال به هاي فرآوري شدهاز این رو کاهش عبور نور در نمونه. ها استنانولوله
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عالوه بر این با توجه به میزان نور عبوري . باشدها میدلیل عامل دار شدن این نمونه
ي ا نمونهدر مقایسه بالکتروشیمیاییي فرآوري شده در محیطکمتر در نمونه
ي دیگر ي الکتروشیمیایی نسبت به نمونهتوان نتیجه گرفت که نمونهمایکروویو می

.دار شده استبیشتر عامل

٤.٢.
يعامل دار کردن نانولوله هایمورد استفاده در بررسیحرارتيزهایاز جمله آنال

است که یلیروش تحلکییروش گرماسنج. است یوزنیگرماسنجزی،آنالیکربن
از زمان و دما یماده را به عنوان تابعکیدر وزن رییمقدار تغتوانیآن ميلهیبه وس

يباالتیحساس. استقیدقاریحال بسنیساده و در عاریروش بسنیا.محاسبه کرد
جرم ییکه بتوان با دقت باالشودیاست باعث مقهیدق/گرمیلیم0.1روش که نیا

طینمونه تحت شرايدماز،یآنالنیدرا. کردنیین کوتاه تعزماکیرا در افتهیکاهش 
دما شیافزانیکه اابدییمشیافزامیمانند آرگون و هلاثریاتمسفر بکیایهوا 

يدر مورد نانولوله هاانیشروع و پايبا توجه به دما.شودینمونه مهیباعث تجز
يکربن ها به دونیداسیسوزن، در اتمسفر هوا، معموال به علت اکرییخام تغیکربن

.دهدیرخ ميکربن گازدیاکس-

.هاي خام و رآوري شده را نشان میدهد، منحنی گرماوزن سنجی نمونه2شکل 

نمونه هاینمودار گرماوزن سنج: 2شکل 
درجه 700تا 500نیبيدر بازه یکربنيشدن نانولوله هاهیتجزياگرچه دما

شودیباعث میکربنيدر نانولوله های، اما وجود ناخالص]20[افتدیاتفاق مگرادیسانت
مشاهده زیننترییپايدر دماهایوزنيمربوط به آن افتهایکه در نمودار گرماسنج

يکاهش وزن در بازه هاکیشده يفرآوريبر خالف نمونه خام، در نمونه ها. شود
درجه 350-100در بازه ینیآميگروههاکهییاز آنجا. دهدیرخ م500از نترییپا

میشوند، کاهش وزن در این بازه در نمونه هاي فرآوري شده را به هیتجزگرادیسانت
.وجود گروههاي آمینی می توان نسبت داد

میکروسکوپ الکترونی عبوری.٤.٣
دار شدن، آنالیز ها قبل و بعد از فرآیند عاملبراي بررسی ساختار سطحی نانولوله

فرآوري شده در هاي ي اولیه و نمونهبشی مربوط به نمونهمیکروسکوپ الکترونی رو
. مورد مطالعه قرار گرفتمایکروویو و نمونه الکتروشیمیایی محیط

ي شده در محیط نمونه فرآور
الکتروشیمیایی

نمونه فرآوري شده با 
مایکروویو

نمونه خام

فرآوري شده در محیط 
الکتروشیمیایی

فرآوري شده به روش مایکروویو

نانولوله خام
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نه هاي خام و فرآوري تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوري براي نمو: 3شکل 

شده

همانطور که در تصاویر میکروسکوپ الکترونی مشخص است، در هر سه نمونه 
از آنجاییکه . دارشدن حفظ شده استها قبل و بعد از عاملاي نانولولهحالت استوانه

دار کردن به هر توان نتیجه گرفت که در اثر عاملاین تصاویر سه بعدي هستند، می
اي شکل ي لولهویو و الکتروشیمیایی در مدت زمان کوتاه، دیوارهدو روش مایکرو

دار کردن این عدم تغییر به عنوان یک مزیت براي عامل. شودها تخریب نمینانولوله
. رودبه دو روش ذکر شده به شمار می

هاي تر از نمونهها در نمونه خام به مراتب کمي بین نانولولهعالوه بر این، فاصله
ها باعث ایجاد از آنجاییکه وجود ممانعت فضایی بین نانولوله. ي شده استفرآور

هاي کربنی فرآوري شده را نانولولهشود، افزایش فاصله بینفاصله بین آنها می
با وجود این، در هر . ي ناشی از گروههاي آمینی نسبت دادتوان به وجود دافعهمی

از آنجاییکه . ها قابل مشاهده استهي فرآوري شده تجمعاتی از نانولولدو نمونه
آمینی داراي دو سر آمینی هستند، این احتمال وجود دارد که برخی از ديترکیبات 

ها ها واکنش داده و سبب اتصال نانولولههاي دي آمین از دو سر با نانولولهگروه
ز کراس لینک ایجاد شده در اثر اتصال دو سر نانولوله ها را میتوان یکی ا.شود

.معایب آمین دار کردن نانولوله ها به شمار آورد

دار شده هاي عاملهاي موجود بر روي سطح نانولولهاز طرفی دیگر میزان ناهمواري
هاي عاملی به از آنجاییکه اتصال گروه. ي اولیه افزایش یافته استدر مقایسه با نمونه

ها ، وجود این برآمدگی]20[د شوها میها باعث افزایش ناهمواريسطح نانولوله
. ها باشدهاي آمینی به سطح لولهتواند دلیلی بر اتصال گروهمی

رسانایی الکتریکی٤.٤

میزان رسانایی کامپوزیت ساخته شده از نانولوله هاي عاملدار شده به دو 4شکل 
همانطور که در این شکل . روش مایکروویو و الکتروشیمیایی را نشان میدهد

و نمونه مایکروویو رسانایی 0.03مونه ي الکتروشیمیایی رسانایی مشخص است ن
.           را نشان میدد0.012

همانطور که پیش از این عنوان شد، در صورت پراکندگی مناسب نانومواد در 
در نتیجه باالتر . ماتریس در نهایت کامپوزیت مقاومتر و رساناتري خواهیم داشت

شیمیایی را می توان به پراکندگی بهتر این نمونه در بودن رسانایی نمونه الکترو
.                                                کامپوزیت به دلیل عاملدار شدن بیشتر این نمونه دانست

مقایسه رسانایی الکتریکی کامپوزیت هاي ساخته شده به روش مایکروویو : 4شکل 

و الکتروشیمیایی

٥.

شده با نمونه خام، يفرآورينمونه هاسهیانجام شده و مقايزهایتوجه به آنالبا
فرابنفش یسنجفیطيزهایآنالجینتایاز طرف. عاملدار شدن نمونه ها مشهود است

طینانولوله ها در محيکه فرآوردهدیبه وضوح نشان میو گرماوزن سنج
افزایش بازده عاملدار شدن در .باعث افزایش بازده فرآیند می شودییایمیالکتروش

نمونه الکتروشیمیایی در نهایت منجر به افزایش رسانایی نمونه کامپوزیت ساخته 
.شده به این روش میشود

الکتروشیمیایی مایکروویو
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