
کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو

سال انتشار: 1394ویرایش نخست

مجموعه گزارش هاى صنعتى فناورى نانو   گزارش شماره 118



2

 فناورى نانو چیست؟ .................................................................................................................................... 3
 کاربردهاى فناورى نانو .................................................................................................................................. 3
 نانولوله کربنى چیست؟ ............................................................................................................................... 3
 ویژگى هاى نانولوله هاى کربنى ................................................................................................................... 4
 کاربردهاى نانولوله هاى کربنى در صنایع مختلف .................................................................................... 5
 نانولوله هاى کربنى چه کاربردى در صنایع فلزى دارند؟ ......................................................................... 6
 خودروسازى ................................................................................................................................................ 6
  کاربرد نانولوله هاى کربنى در رباتیک ......................................................................................................... 7
  کاربرد نانولوله هاى کربنى در هوافضا .......................................................................................................... 7
 نانولوله هاى کربنى در کاربردهاى پزشکى ................................................................................................ 8
 کامپوزیت هاى زمینه فلزى تقویت شده با نانولوله هاى کربنى .............................................................. 9
 روش هاى تولید نانوکامپوزیت هاى فلزى تقویت شده با نانولوله هاى کربنى ...................................... 10
 فعالیت هاى صنعتى و تحقیقاتى انجام شده .......................................................................................... 13

ب
طال

ت م
رس

فه
مه

سنا
شنا

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

توسعه فناورى مهرویژن طراحى و اجرا:   
داود قرایلو نظارت: 
report@nano.ir

شرکت توسعه نانوفناورى افشار تهیه کننده : 
metals@nano.ir  

تلفـن:   021-63100

021-63106310 نمابـر:  

www.nano.ir پایگاه اینترنتى: 

14565-344 صندوق پستى:  

کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات مجموعه گزارش هاى  
118صنعتى فناورى نانـو



3

ت؟
س

چی
و 

نان
ری 

او
فن

فناورى نانــو توانمندى درك رفتار مواد و سیســتم ها در 
مقیــاس نانو (1 تــا 100 نانومتر) و کنتــرل و بهره گیرى 
از این رفتارها اســت. درواقع به توانایی ســاخت، کنترل 
و اســتفاده از مواد در ابعاد نانومتــري (1 تا 100 نانومتر) 
فناورى نانو گفته مى شــود. این فناورى جدید توانایی آن 
را دارد که در دهه هاى آینده تأثیر اساسی بر کشورهاي 

صنعتی بگذارد.

1 nm 

 شکل 1. مقایسه تقریبى اندازه یک نانولوله 
کربنى و فولرین.

کاربردهای فناوری نانو
فناورى نانو یک حوزه  بین رشته اى است و جدا و مستقل از رشته هاى دیگر نیست. بنابراین فناورى نانو کاربردهاى 
فراوانى در علوم زیســتى، کشاورزى، الکترونیک، صنایع غذایى، هوافضا، نفت و گاز، خودروسازى، داروسازى، 

پزشکى، صنایع فلزى وغیره دارد.

نانولوله کربنی چیست؟
همان طور که مى دانید، اتم هاى کربن در ســاخت ترکیبات مهم شــیمیایى بسیارى شــرکت دارند و پایه و اساس 
فناورى هاى مختلفى هستند. این اتم ها عالوه بر ترکیب شدن با عناصر دیگر، مى توانند با اتم هاى کربن نیز پیوند دهند. 
در نتیجه ى پیوند اتم هاى کربن به صورت کامالً منظم با یکدیگر، چهار ساختار جامد گرافیت، الماس، نانولوله هاى 

کربنى و فولرین شکل مى گیرند (شکل 2).

 شکل 2. ترکیبات 
مختلف  کربن در نتیجه 

پیوند اتم هاى آن با 
یکدیگر. به ترتیب از 

چپ به راست: فولرین، 
نانولوله کربنى، صفحه 

گرافن و گرافیتى.
A B C D

همان طور که در شــکل 2 مشــاهده مى شود از  قرارگرفتن شــش اتم کربن که به صورت شش ضلعى منتظم که با 
پیوند کواالنســى کنار هم قرار مى گیرند، الیه هاى گرافیتى تشکیل مى شوند که این الیه ها با الیه هاى زیرین خود 
پیوند واندروالسى دارند. نانولوله ها در حقیقت الیه هاى گرافیتى هستند که به صورت استوانه اى در آمده اند و بسته به 
نوع اتصال شان به سه دسته زیگزاگى، دسته صندلى و نامتقارن تقسیم مى شوند. صفحه گرافنى بر حسب این که در 
چه جهتى خم شــود، داراى خاصیت نیمه هادى و یا فلزى مى شود. از طرفى نانولوله هاى کربنى در دو گروه اصلى 
تک جداره1 و چندجداره2 وجود دارند که هر کدام ویژگى هاى خاصى دارند (شــکل 3). عالوه بر تعداد دیوارها، 
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نانولوله ها بر اساس طول (کوتاه یا بلند) و باز یا بسته بودن انتهایشان طبقه بندى مى شوند. قطر یک نانو لوله در حدود 
چند نانومتر است. در حالى که طول آن مى تواند به چندین میلى متر برسد.

نانولوله کربنى   شکل 3. 
و   (SWCNT) تک جــداره 

.(MWCNT) چند جداره SWCNT MWCNT

ویژگی های نانولوله های کربنی
از ویژگى هاى برجسته نانولوله هاى کربنى مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 استحکام کششــى 100 برابر فوالد (تقریباً 200 گیگا پاسکال)، زیرا نانولوله ها داراى پیوندهاى محکمى 
در بین اتم هایشان مى باشند و به همین علت در برابر نیروهاى کششى مقاومت واستحکام زیادى از خود نشان 

مى دهند.
2 داراى مدول یانگ بسیار زیاد معادل یک ترا پاسکال (چهار برابر سختى الماس)، این مقدار براى آلومینیوم 

معادل 70 گیگا پاسکال و براى فیبر کربنى 700 گیگا پاسکال است.
3  انعطاف و پیچش پذیرى خوب، پیوندهاى بین اتمى در نانولوله ها عالوه بر ایجاداستحکام باال، شکل پذیرى 
آسان و حتى پیچش را درآنها میسر مى سازد. در حالى که فوالد تنها دربرابر نیروهاى کششى داراى مقاومت 
است و براى پیچش انعطاف پذیرى الزم را ندارد. حداکثر کرنش نانولوله هاى کربنى 10 درصد بیشتر از سایر 

مواد است.
4 رسانایى حرارتى زیاد، به طورى که نانولوله هاى کربنى در دماى اتاق، رسانایى حرارتى باالترى نسبت به 
الماس و گرافیت دارند. هدایت حرارتى در جهت محورى نانولوله هاى کربنى تقریباً W/mK 3000 است در 

حالى که در جهت شعاعى این مقدار بسیار اندك است.
5 رسانایى الکتریکى بسیار باال و توانایى حمل جریانى شش برابر باالتر از مس، این مقدار بستگى به میزان نظم 

در قرار گرفتن اتم ها دارد. این مورد جزء مهم ترین خاصیت فیزیکى نانولوله ها دسته بندى مى شود.
6  ممان مغناطیسى بسیار بزرگ 

7  قابلیت گسیل و جذب نور
بسیارى از ویژگى هاى یاد شده در نانولوله ها به دلیل وجود عیوب ساختارى بسیار کم در آن ها است. مثالً فوالد با 
استحکام باال، در 1 درصد استحکام تئورى شکست خود، مى شکند. اما خواص نانولوله ها، به خاطر ساختار بدون 

عیب آنها به مقادیر تئورى بسیار نزدیک است. این جنبه بخشى از داستان منحصر به فرد بودن نانولوله ها است.
ویژگى هاى نانولوله هاى کربنى به حدى منحصر به فرد است که در سال هاى اخیر تحقیقات فراوانى بر روى آن ها 
انجام شده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، تعداد مقاالت و پتنت هاى به ثبت رسیده در مورد نانولوله هاى 
کربنى منتشر شده بین سال هاى 2000 تا 2010 درنمودار1 نشان داده شده است. همچنین مقایسه تمرکز این مقاالت و 

پتنت ها به نوع و ساختار نانولوله هاى کربنى مختلف در نمودار 2 نشان داده شده است [1]. 
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 نمودار1. مقایسه تعداد 
پتنت ها و مقاالت بین المللى 

منتشر شده در مورد 
نانولوله هاى کربنى بین 

سال هاى 2000 تا 2010 [1].
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   نمودار2. مقایسه 
تمرکز مقاالت و پتنت هاى 
منتشر شده بر نوع و 
ساختار نانولوله هاى کربنى 
مختلف بین سال هاى 2000 
تا 2010 [1].
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کاربردهای نانولوله های کربنی در صنایع مختلف
نانولوله هاى کربنى به دلیل دارا بودن ویژگى هاى منحصر به فرد، کاربردهاى فراوانى در صنایع مختلف دارند که در 

ادامه به بخشى از این کاربردها اشاره  مى شود.

 کاربــرد در صنعت الکترونیک: اتصاالت ســیم هاى کوانتومــى از جنس CNT، دیودها و ترانزیســتورهاى 
محاســباتى، ذخیره اطالعات، خازن ها، نوسانگرهاى تراهرتزى و صفحات نمایشــگر تخت، حافظه هاى رایانه اى 

غیرفرار، نمایشگرهاى تلویزیونى با عملکرد باال، مدارهاى منطقى و پردازنده هاى فوق سریع.

 کاربردهاى مکانیکى و ســاختارى: کامپوزیت  ها با اســتحکام باال، کابل ها، مبدل هاى حرارتى، رادیاتورها، 
سدهاى حرارتى، مخازن سرما، سپر پرتوهاى خطرناك، لباس هاى فضایى، زره، انواع جدید بسته بندى ها، محصوالتى 

براى مدیریت گرمایى و غشاء هاى فیلتراسیون.
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 کاربرد در حسگرها و ماشین هاى مولکولى: تولید میکروسکوپ هایى بر مبناى CNT:AFM, STM، حسگرهاى 
ارزان امــا فوق العاده حســاس، بیوحســگرها، موتورها، محرك هــا و چرخ دنده  هاى مولکولــى، کانال هاى یونى، 

راکتورهایى در ابعاد نانو، باترى ها، سلول هاى انرژى، ذخیره لیتیم و هیدروژن، و بیومواد.

نانولوله های کربنی چه کاربردی در صنایع فلزی دارند؟
طى 20 ســال گذشته، پژوهش هاى فراوانى در زمینه ى ترکیب نانولوله هاى کربنى با فلزات مختلفى از قبیل نیکل، 
آلومینیوم، مس، منیزیم و تیتانیوم انجام شده است. همچنین روش هاى تولیدى مختلفى از قبیل آلیاژسازى مکانیکى، 
متالورژى پودر و روش هاى شیمیایى براى انجام این ترکیبات به کار گرفته شده است. نمودار3 و نمودار4 مقایسه 
آمارى تعداد پژوهش هاى منتشــر شده در زمینه ى ترکیب فلزات متفاوت با نانولوله هاى کربنى را در طى سال هاى 
مختلف نشان مى دهند. بر اساس این آمار، فلزات آلومینیوم و نیکل بیشترین سهم در ترکیب با نانولوله هاى کربنى 

را به خود اختصاص مى دهند.  در ادامه به برخى از کاربردهاى نانولوله هاى کربنى در صنایع مختلف اشاره مى شود.

 نمودار4. سهم فلزات 
مختلف در ترکیب با نانولوله هاى 
کربنى مربوط به پژوهش هاى 
صورت گرفته در طى سال هاى 
1998 تا 2009 (مربوط به نمودار 
شکل قبل) [4].
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 خودروسازى
کاربــرد فناورى هاى نوین از جمله فناورى نانو در صنایع خودرو بــراى تولید خودروهاى با کیفیت فنى و ضریب 
ایمنى باالتر و همچنین جذب بازار این محصول همواره مورد توجه خودروسازان بوده و هست. امروزه با پیشرفت 
فناورى نانو تعدادى از شــرکت هاى مهم خودروســازى از دســتاوردهاى آن در تولید و ارتقاى خودروها استفاده 

 نمودار3. مقایسه آمارى 
تعداد پژوهش هاى انجام گرفته 

طى سال هاى مختلف در 
زمینه ى ترکیب فلزات مختلف 

(آلومینیوم، نیکل، مس، منیزیم 
وغیره) با نانولوله هاى کربنى به 
منظور ایجاد ویژگى خاصى در 
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 شکل 4. استفاده از 
نانولوله هاى کربنى در 

بخش هاى فلزى مختلف 
یک خودرو.

مى کنند. یکى از مهم ترین بخش هاى خودرو بدنه آن است که نقش تعیین کننده اى در ایمنى، مصرف سوخت و 
زیبایى آن دارد. براى بهینه سازى مصرف سوخت، بدنه خودرو باید با مواد سبک تر جایگزین شود. این مواد سبک 
باید استحکام مناسبى نیز داشته و از استانداردهاى الزم برخوردار باشند. نانوکامپوزیت هاى زمینه فلزى تقویت شده 
با نانولوله هاى کربنى موادى هستند که مى توانند به عنوان جایگزین مناسبى براى بدنه خودرو و هواپیما مورد استفاده 
قرار گرفته و استانداردهاى الزم را بیش از حد مورد انتظار برآورده نمایند. به عنوان مثال استفاده از نانولوله هاى کربنى 
در قالب کنارى خودروى شورلت ایمپاال3 باعث کاهش 7 درصدى وزن خودرو و بهبود کیفیت سطحى و افزایش 

مقاومت در برابر آسیب و خراش شده است  [2].
عالوه بر بدنه خودرو، از نانولوله هاى کربنى در قطعات مربوط به ســامانه هاى سوخت و لوله هاى سوخت به منظور 
افزایش مقاومت در برابر نشت سوخت، در قطعات خارجى خودرو براى ایجاد قابلیت رنگ آمیزى الکتروستاتیک 

استفاده کرد و همین طور در پایه ها و نگهدارنده هاى موتور به منظور کاهش لرزش استفاده مى شود [2 ].

 کاربرد نانولوله هاى کربنى در رباتیک
نانو ربات ها و نانوماشــین ها به طور گســترده اى در حال پیشرفت هستند. 
تاکنون چندین نمونه از ماشین هاى مولکولى آزمایش شده اند. به عنوان 
مثال حســگرى که داراى یک کلید به ضخامت 1/5 نانومتر اســت قادر 
به شــمردن مولکول هاى مشخصى در یک محلول شیمیایى است. اولین 
کاربرد مفید نانوربات ها و نانوماشین ها در فناورى پزشکى بوده است که 
توانست سلول هاى سرطانى را تشخیص دهد و نابود کند. کاربرد دیگر آن 
تشــخیص مواد شیمیایى سمى و اندازه گیرى غلظت آن در محیط است. 
از طرفى نانوکامپوزیت هاى زمینه فلزى تقویت شده با نانولوله هاى کربنى 

اصلى ترین ماده براى ساخت ربات هاى نظامى، به خصوص براى استحکام بخشیدن به زره هاى آن ها است.
در راستاى کاربرد فناورى نانو در رباتیک، نانوشبکه ها به منظور افزایش قابلیت  ربات ها و نانوماشین هاى تک کاره در 
خصوص سازگارى و عملکرد باالتر ایجاد شده اند. این شبکه ها کاربردهاى جدید فناورى نانو در صنعت، کاربردهاى 

نظامى و سایر محصوالت را گسترش مى دهند.

 کاربرد نانولوله هاى کربنى در هوافضا
در صنعت هوافضا از کامپوزیت هاى حاوى نانولوله هاى کربنى در سامانه هاى ترمز استفاده شده است. مقدار نانولوله 

 شــکل 5. کاربــرد نانولوله هاى 
کربنى در ساخت مدارهاى الکتریکى 

و بخش هاى مختلف ربات ها.
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از دیگر مصارف نانولوله هاى کربنى مى توان به کاربرد آن ها براى ساخت ژنراتورهاى بادى سبک اشاره کرد.

نانولوله های کربنی در کاربردهای پزشکی 
پژوهشــگران در حــال بهبــود ایمپلنت هــاى دنــدان بــا افزودن 
نانولوله هاى کربنى به ســطح آن ها هستند. آن ها نشان داده اند که 
چســبندگى اســتخوان به ایمپلنت ها تیتانیومى حاوى نانولوله هاى 
کربنــى بــه مراتــب بهتــر از ایمپلنت هــاى تیتانیومــى معمولى 
اســت. همچنیــن به منظور ســاخت دســت و پاهــاى مصنوعى 
از کامپوزیت هاى زمینه فلزى اســتفاده شــده اســت که توســط 
نانولوله هاى کربنى تقویت شــده اند تا استحکام و انعطاف پذیرى 

باالترى پیدا کنند[3 ].
از آنجایى که بخش بســیار زیادى از کاربــرد نانولوله هاى کربنى 
مورد اســتفاده در فلزات و صنایع فلزى مربوط به کامپوزیت هاى 

 شــکل 7. کاربرد نانولوله هاى کربنى 
در ایمپلنت دندان به منظور دســتیابى 
بــه اســتحکام باالتر، وزن ســبک تر 

و زیست سازگارى بیشتر.

استفاده شده در این کامپوزیت ها بر ویژگى هاى فیزیکى و اصطکاکى این مواد تأثیر بسیار زیادى مى گذارد. مواد 
اصطکاکــى حــاوى نانولوله هاى کربنى مقاومت میرا و پایدارى اصطکاکى بهبود یافته اى از خود نشــان مى دهند. 
نانولوله هاى کربنى نوسان نیروى اصطکاکى را هنگام گرفتن ترمز کاهش مى دهند. این ویژگى به افزایش ظرفیت 
خفه کنندگى مواد اصطکاکى نسبت داده شده است. نانولوله هاى کربنى به دلیل روان کنندگى توده هاى پخش نشده 
نانولوله اى، کارایى اصطکاك را کاهش داده و به دلیل اثر کوپلینگ سطحى، رسانایى حرارتى ماده اصطکاکى را 

کم مى کنند.
نوع خاصى کامپوزیت زمینه فلزى حاوى نانولوله هاى کربنى که توسط سازمان فضایى NASA بهبود یافته است در 
بال هاى گونه اى فضاپیما استفاده شده است که با تغییر ولتاژ شکل این نانوکامپوزیت نیز تغییر مى کند. این سازمان 

فضایى کاربردهاى ویژه اى را در آینده براى این دسته از فضا پیماها در نظر گرفته است [3].
به منظور افزایش نسبت استحکام به وزن در هواپیماهاى آکروبات، گونه اى کامپوزیت تقویت شده با نانولوله کربنى، 
پوشــش خارجى موتور هواپیماهاى آکروبات را تشــکیل مى دهد. این بخش از هواپیما به شدت تحت تنش هاى 
مختلف قرار مى گیــرد. افزودن نانولوله  هاى کربنى به کامپوزیت باعث کاهش وزن بدون تضعیف اســتحکام آن 
مى شود [3]. به عنوان مثال از کامپوزیت هاى زمینه آلومینیومى و تیتانیومى تقویت شده با نانولوله هاى کربنى به منظور 

ساخت پره هاى روتور موتورهاى جت استفاده مى شود .

 شکل 6. کاربرد نانولوله هاى 
کربنــى در بخش هاى مختلف 
تجهیــزات هوایى و فضایى به 
و  اســتحکام  افزایش  منظور 

کاهش وزن.

کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات مجموعه گزارش هاى  
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زمینه فلزى تقویت شــده با این نانولوله ها اســت، در ادامه توضیح جامع ترى از این نانوکامپوزیت ها داده شده 
است.

کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با نانولوله های کربنی
همان طورکه پیش تر بیان شد، در چند سال اخیر نانولوله هاى کربنى در تولید و ساخت نانوکامپوزیت ها به عنوان فاز 
تقویت کننده به کار رفته اند. اگرچه اکثر مطالعات درحوزه  نانوکامپوزیت هاى زمینه پلیمرى بوده است ولى تالش هاى 
زیادى نیز در ســاخت نانوکامپوزیت هاى فلزى و سرامیکى انجام شده است. در نمودار زیر مقایسه آمارى از تعداد 
انتشارات مربوط به کامپوزیت هاى زمینه پلیمرى، سرامیکى و فلزى نشان داده شده است که توسط نانولوله هاى کربنى 

تقویت شده اند[4].

افزودن مقدار کمى از نانولوله هاى کربنى به آلیاژها، اســتحکام کششى و مدول االستیسیته آن ها را به مقدار زیادى 
افزایش مى دهد. کامپوزیت زمینه آلومینیومى تقویت شده با نانولوله هاى کربنى چند جداره، استحکامى قابل مقایسه با 

فوالدهاى زنگ نزن (0/7 تا 1 گیگا پاسکال) داشته در حالى که یک سوم چگالى آن ها را دارد.
ویژگى هاى عالى نانولوله هاى کربنى باعث شــده است که گروه هاى بســیارى بر روى خواص کامپوزیت هاى آن 
کار کننــد. توزیع یکنواخت نانولوله ها در زمینه کامپوزیت  و بهبود چســبندگى نانولوله با زمینــه در فرآورى این 
نانوکامپوزیت ها  از موضوع هاى بسیار مهم است. شیوه توزیع نانولوله ها در زمینه از پارامترهاى مهم در استحکام دهى 
به کامپوزیت است. هنگامى که نانولوله ها به صورت طنابى شکل در زمینه توزیع شوند، لغزش آنها به شدت بر روى 
خواص االستیکى کامپوزیت  تأثیرگذار خواهد بود. لغزش نانولوله ها به علت عدم اتصال قوى بین نانولوله ها و زمینه 

است. آگلومره شدن نانولوله ها نیز باعث مى شود که نسبت وجهى (طول به قطر) فاِز تقویت کننده کاهش یابد.
همان طور که اشاره شد، خواص مکانیکى و فیزیکى عالى نانولوله هاى کربنى، به همراه چگالى پایین آنها، کربن را 
به عنوان یک کاندیداى عالى براى استحکام دهى به کامپوزیت ها معرفى کرده است. درك کامل رفتار حرارتى- 
مکانیکى نانوکامپوزیت هاى ساخته شده با نانولوله هاى کربنى، نیاز به آشنایى با رفتار االستیک و خصوصیات شکست 

نانولوله هاى کربنى و همچنین فصل مشترك ماده ى زمینه با نانولوله دارد.
همچنین با کاهش یافتن ابعاد، چالش هایى در فرآورى، تعیین مشــخصات، اندازه گیرى رفتار االستیک و شکست 

آمارى  مقایسه  نمودار5.   
تعداد تحقیقات انجام شده در 
طى سال هاى مختلف بر روى 
انــواع کامپوزیت هاى زمینه 
پلیمرى، سـرامیکى و فلزى 
تقویت شــده با نانولوله هاى 

کربنى [4].
1997
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این کامپوزیت ها نیز وجود دارد. تحقیقات اولیه، پتانسیل باالى نانولوله ها را در تقویت کردن مواد نشان مى دهد ولى 
مطالعات بنیادى براى رفع چالش هاى ذکرشده بسیار مهم است. نمودار6 مقایسه تعداد تحقیقات منتشر شده طى 50 
سال گذشته در مورد کامپوزیت هاى زمینه فلزى تقویت شده با تقویت کننده هاى مختلف از جمله نانولوله هاى کربنى 

را نشان مى دهد [ 4].

 شکل 8. کاربرد نانوکامپوزیت هاى فلزى تقویت شده با نانولوله هاى کربنى در صنایع 
مختلف [4].

همان طور که در نمودار نشــان داده شده است، کامپوزیت هاى فلزى تقویت شده با نانولوله هاى کربنى جدیدترین 
نوع کامپوزیت هاى فلزى محسوب مى شوند و نرخ رشد مطالعات انجام گرفته بر روى آن ها بسیار سریع تر از سایر 

کامپوزیت ها بوده است.

روش های  تولید نانوکامپوزیت های فلزی تقویت شده با نانولوله های کربنی
اخیراً پژوهشــگران با استفاده از پرس در دماى باال، نانوکامپوزیت هایى را تولید کرده اند که چقرمگى و استحکام 
شکست آن ها 10 درصد بهتر از نمونه هاى پیشین است [5]. در تحقیق دیگرى نیز محققان به هدف تولید پودرهاى 
کامپوزیتى، تکنیک هایى را براى ساخت نانولوله هاى کربنى به صورت درجا توسعه داده اند. این پودرها در مراحل 

بعد به منظور تولید یک قطعه کامپوزیتى در دماى باال فشرده مى شوند [6].

 نمودار6. مقایسه تعداد تحقیقات 
منتشر شده در سال هاى مختلف در 
مــورد کامپوزیت هاى زمینه فلزى 
تقویت شــده با فیبر کربنى، فیبر 
شیشه، فیبر برون، نکستل، ویسکر 

SiC  و نانولوله هاى کربنى [4].
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 جدول 1. روش هاى ساخت نانوکامپوزیت هاى زمینه فلزى تقویت شده با نانولوله هاى کربنى.

نام روش کلى و زیرمجموعه هاى آنردیف

1

تکنیک هاى متالورژى پودر

تف جوشى 
پرس گرممتداول

تف جوشى به 
کمک قوس 

پالسما

فرایند 
فرایند پودرى نیمه جامد5 تغییرشکل4 

2
روش هاى الکتروشیمیایى (براى کاربردهاى غیرساختارى)

رسوب دهى الکترولس7رسوب دهى الکتریکى6

3
پاشش گرمایى

پاشش سرد سینتیکى10پاشش HVOF 9پاشش پالسمایى8 

4
فرایندهاى ذوبى

فیلتراسیون مذاب11ریخته گرى

روش هاى نوین5

اختالط 
سطح 

مولکولى 12
فرایند کندوپاش 13

ساندویچى14 

فرایند 
پیچشى/

اصطکاکى15 

رسوب دهى 
شیمیایى 

از فاز بخار 
(CVD)

رسوب دهى 
فیزیکى از 
فاز بخار 
(PVD)

پراکندگى
نانومقیاس16 

رسوب دهى 
لیزرى 
پالسى17 

گروهى دیگر از محققان نیز از روش هاى الکترولیز براى تولید نانوکامپوزیت هاى با زمینه فلزى توسط نانولوله هاى 
کربنى استفاده کرده اند. به عنوان مثال این بررسى ها نشان دهنده بهبود اندکى در هدایت الکتریکى آلومینیوم با افزایش 

درصد حجمى نانولوله است [6].
روش هاى مختلف ســاخت کامپوزیت هاى زمینه فلزى تقویت شــده با نانولوله هاى کربنى در جدول زیر خالصه 

شده اند:

طبق تحقیقات به عمل آمده، تا قبل از سال 2005 میالدى، هیچ پژوهشى مبنى بر بهبود خواص مکانیکى کامپوزیت هاى 
زمینه فلزى در اثر افزودن نانولوله هاى کربنى چند جداره گزارش نشده است؛ که دلیل اصلى آن مشکالت پراکنده 
ســاختن نانولوله هاى کربنى به صورت همگن در زمینه ى فلزى و کنترل واکنش هاى اتفاق افتاده بین CNT و زمینه 
بود. به منظور حل این مشــکالت، یکى از روش  هایى که امروزه به منظور تقویت نانوکامپوزیت هاى زمینه فلزى با 
نانولوله هاى کربنى استفاده مى شود، متالورژى پودر است. در شکل 9 مراحل انجام این روش نشان داده شده است 

[7 و8 ].
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در ادامه تصاویر میکروسکوپ الکترونى روبشى از  نانولوله هاى کربنى چندجداره  و همچنین پودرهاى زمینه فلزى 
(آلومینیوم AA5XXX) آمیخته شده با نانولوله هاى کربنى قبل و بعد از مرحله ى تف جوشى تحت فشار نشان داده شده 

است.

 شــکل 11. تصویر SEM از نانولوله هاى چندجداره 
 AA5XXX پراکنده شده در زمینه ى پودرهاى آلومینیوم

به روش آسیاب گلوله اى [7].

 شــکل 10. تصویر SEM از نانولوله هاى 
کربنى چند جداره[7].

 شکل 12. تصویر SEM از 
نانوکامپوزیت زمینه فلزى آلومینیوم 
AA5XXX تقویت شده با نانولوله هاى 
کربنى چند جداره بعد از مرحله ى 
پرس ایزواستاتیک گرم [7].

  شکل 9. مراحل انجام روش متالورژى پودر به منظور تولید نانوکامپوزیت زمینه فلزى تقویت شده 
با نانولوله هاى کربنى[7].

پراکنده کردن نانو لوله هاى کربنى در زمینه فلزى توسط آسیاب گلوله اى

گاز  زدایى مخلوط پودر (2-10 میلى بار)

اعمال پرس ایزواستاتیکى گرم (فشار باال، دماى 350 درجه سانتى گراد)

شکل دهى نهایى به وسیله فرایند اکستروژن و ماشین کارى نمونه هاى کششى

کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات مجموعه گزارش هاى  
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از جمله روش هاى معمول و تجارى شده که امروزه  به منظور آماده سازى و پراکندن نانولوله هاى کربنى در زمینه ى 
فلزى مورد استفاده قرار مى گیرند عبارتند از [ 9]: 

1 روش هایــى که بر پایه ى فرآیندهاى مکانیکى مانند آســیاب کارى و اختالط مکانیکى اند. در این گونه 
فرایندها به منظور جلوگیرى از آگلومره شــدن ذرات پودر و ایجاد یک مخلوط همگن، پیشــنهاد مى شود از 

روش هاى آسیاب کارى پرانرژى استفاده  شود.
2 پراکندن نانولوله هاى کربنى (به خصوص نوع تک دیواره) در حالل هاى مختلف و استفاده از سورفکتانت 
یا امواج فراصوت به منظور کمک به همگن سازى. حالل هاى رایج که در این روش استفاده مى شوند معموالً 

حالل هاى آلى و بر پایه ى آمیدها هستند.
3 پراکندن نانولوله هاى کربنى در اســیدها و استفاده از امواج فراصوت به منظور همگن سازى و سپس وارد 

کردن آن ها به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت.
4 پوشش دادن سطح نانولوله هاى کربنى با مولکول هاى فلزاتى مانند مس، کبالت، نیکل، طال، نقره و غیره با 
 (CVD) استفاده از روش هاى الکترولس/ اختالط سطح مولکولى18 ، روش هاى رسوب دهى شیمیایى از فاز بخار
و رسوب دهى فیزیکى از فاز بخار (PVD) قبل از اعمال شدن به درون کامپوزیت. این امر باعث توزیع مناسب 
نانولوله ها در کامپوزیت خواهد شد و همچنین باعث افزایش نقاط پر انرژى در سطح فاز تقویت کننده مى شود 

که در نهایت باعث بهبود چسبندگى بین فاز زمینه و تقویت کننده مى گردد.
پس از آماده سازى نانولوله هاى کربنى به وسیله یکى از روش هاى مذکور، به منظور افزودن این نانولوله هاى کربنى 
به زمینه ى فلزى مورد نظر روش هاى مختلفى وجود دارد که امروزه تنها تعدادى از این روش ها تجارى سازى 

شده اند که عبارتند از [9]:

1 روش هاى تولید بر پایه حالت جامد: با استفاده از تکنیک هاى متالورژى پودر که معموالً با فرایندهایى نظیر 
پرس سرد، تثبیت گرم مانند تف جوشى، پرس گرم، پرس ایزواستاتیک گرم، فورجینگ و اسکتروژن همراه است.

2 روش هاى تولید بر پایه حالت مایع: شامل فرایندهاى نفوذى، مانند روش ریخته گرى تحت فشار است. به این 
صورت که نانولوله هاى کربنى آماده شده درون قالب هاى مخصوص ریخته مى شوند، سپس فلز یا آلیاژ مورد نظر 
در همان قالب ریخته مى شود و مجموعه تا باالتر از نقطه ذوب فلز مورد نظر تحت حرارت قرار مى گیرد. متناسب با 
ویژگى هاى ترکنندگى و نفوذى آلیاژ مورد نظر، اختالط صورت مى گیرد. در بعضى مواقع به منظور اختالط بهتر و 

سریع تر، فشار (مکانیکى یا از طریق یک گاز) به سیستم وارد مى شود . 

فعالیت های صنعتی و تحقیقاتی انجام شده
شرکت Alfa Aesar یکى از شرکت هاى تابعه Johnson Matthey و تولید کننده ترکیبات شیمیایى، فلزات و مواد 
مورد نیاز در تحقیق، توسعه و تولید است. یکى از محصوالت این شرکت تولید نانوکامپوزیت هاى فلزى است که 
از نانولوله هاى کربنى در آن ها اســتفاده شده است. ذرات تقویت کننده در این نانوکامپوزیت ها داراى توزیع بسیار 

یکنواخت هستند. کاربرد این نانوکامپوزیت ها در چارچوب ها و قطعات مختلف خودرو است [10].
شــرکت Arry International تولید کننــده نانولوله هاى کربنى به شــمار مــى رود. آن ها مى تواننــد روزانه 200 
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 شکل 13. بزرگترین 
شرکت هاى تولید کننده 
نانـولوله هاى کربنى در 

جهان [ 12]. 

گــرم نانولوله کربنى تک دیواره با خلوص باالى 80 درصد، 100 گــرم نانولوله کربنى تک دیواره با خلوص باالى 
90 درصد، 20 گرم نانولوله کربنى دو دیواره با خلوص باالى 50 درصد و 20 گرم نانولوله کربنى چنددیواره با قطر 
بین 30 تا 50 نانومتر و خلوص باالى 95 درصد را تولید کنند. آن ها محصوالت خود را هم در گرید آزمایشگاهى 

و هم در گرید صنعتى تولید مى کنند. این نانولوله ها در چارچوب ها و قطعات مختلف مورد استفاده هستند [ 11].
در شکل 13 تصویرى از بزرگترین شرکت هاى تولیدکننده نانولوله هاى کربنى در سراسر جهان به صورت شماتیک 

نشان داده شده است [7].

دکترى تخصصىکارشناسى ارشدموضوع پایان نامه

26761کاربرد نانولوله هاى کربنى در مواد مختلف

1  Single wall
2  Multi wall
3  Chevrolet Impala
4  Deformation processing
5  Semi-Solid powder processing

6  Electro deposition
7  Electroless deposition
8  Plasma spraying
9  High velocity oxy fuel
10  Cold kinetic spraying

پی نوشت ها

در میان شرکت هاى خارجى برخى فعالیت هاى تحقیقاتى و صنعتى نیز در داخل کشور در رابطه با تولید نانولوله هاى 
کربنى و کاربرد آن ها در فلزات مختلف انجام مى شود. به عنوان مثال شرکت نانوپودر پویا19 به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان حوزه فناورى نانو، نانولوله هاى کربنى را با استفاده از فرایند رسوب دهى شیمیایى از فاز بخار (CVD) در 
مقیاس آزمایشــگاهى تولید مى کند. همچنین نانولوله هاى کربنــى در مقیاس نیمه صنعتى در کیفیت قابل قبول در 

پژوهشگاه صنعت نفت تولید مى شود.
از طرفى تعداد پایان نامه هاى تحصیالت تکمیلى (کارشناسى ارشد و دکترى تخصصى) مرتبط با کاربرد نانولوله هاى 
کربنى در مواد مختلف که در سال هاى اخیر در پایگاه اینترنتى ستاد توسعه فناورى نانو به ثبت رسیده است در جدول 

زیر نشان داده شده است.

کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات مجموعه گزارش هاى  
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11  Melt in�ltration
12  Molecular level mixing
13  Sputtering
14  Sandwich processing
15  Torsion/Friction processing

16  Nano Scale Dispersion
17  Pulsed laser deposition
18  Electroless methods/ Molecular level 
mixing process
19  www.nanogroup.ir
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مراجع

مجموعه نرم افزارهای «نانو و صنعت» 

مجموعه نرم افزارهاى نانو و صنعت با هدف معرفى کاربردهاى فناورى نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحى و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتى مفید و کاربردى در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکى و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتى کشور و عالقمندان به فناورى 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهاى نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهاى فناورى نانو در صنایع «نفت»، «خودرو»، «نساجى»، «ساخت وساز»، 

«بهداشت و سالمت» و «کشاورزى»، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66871259  :مرکز پخش
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 مـرورى بـر فناورى نانو در تصفیه پسـاب صنعت 
نساجى

 نانوحسگرهاى پایش کیفیت آب
 نانوحسگرهاى مورد اسـتفاده در صنایع غذایى و 

آشامیدنى
 فوالد هاى نانوساختار

(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 
 نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى

 کاربرد  فناورى نانو در شیشه هاى هوشمند (1)
 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناورى نانو در صنعت مقره
 کاربردهاى فناورى نانو در صنایع غذایى

 کاربرد فناورى نانو در روغن هاى روان کننده
 نانو افزودنى هاى سوخت

 کاربرد نانو الیاف در کشاورزى
 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى

 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 
غشایى

 نانو فیلتر هاى لیفى
 فناورى هاى نویـن در مدیریت و افزایش بهره ورى 

آب در نیروگاه هاى گرمایى
Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 

 کاربرد فناورى نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربرد فناورى  نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 

 LED
 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى

 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو
 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو

 کاربرد فناورى  نانو در پوشاك 
 کاربرد فناورى  نانو در رنگرزى منسوجات 

 کاربرد فناورى نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى
 کاربـرد فناورى نانـو در تولیـد منسـوجات خود-

تمیزشونده
 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 

 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا
 نانوحسگرهاى تشخیص دهنده پاتوژن هاى میکروبى 

در مواد غذایى

 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت
 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 

خاك
 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسـمت هاى 

مختلف نیروگاه  
 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

معکوس 
 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 

 فناورى هـاى نوین در اسـتفاده از آب هاى تخریب 
شده به عنوان منبع آب مصرفى صنایع مختلف 

 مدخل هوا-نانو الیاف
 رنگ هاى محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

 کاربرد فناورى نانو در رنگ ها و پوشش هاى آب گریز
 کاربرد  فناورى نانو در رنگ هاى آنتى فولینگ

 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه هاى ضد 
حریق در صنعت ساختمان

 کاربرد سامانه هاى رنگ سنجى مبتنى بر اسپکتروفتو- 
مترى در صنایع رنگ

 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى
 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان

 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى
 کاربرد فناورى نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهاى 

مجتمع
 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه هاى مقاوم در برابر 

لغزش
 بررسى و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه هاى 

مختلف 
 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

مستقیم 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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