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  چكيده

 گسترش روز افزون فناوري نانو و ايجاد تحوالت بزرگ در صنايع مختلف توسط اين فناوري الزم است كه هر كسي بسته با توجه به
در اين مقاله ابتدا توضيحي كلي راجع به . ري نانو داشته باشدهاي فناو به تخصص خود اطالعي هر چند كلي از كاربردها و قابليت

كربني در فناوري نانو اين ماده معرفي و خواص آن ذكر  فناوري نانو داده شده است و با توجه به اهميت و نقش گسترده نانولوله
ها و  ها، محرك مكانيك چون كامپوزيتها در صنايع مرتبط با مهندسي  است، در ادامه به توضيح برخي از كاربردهاي نانولوله شده

  . فيلترها پرداخته شده است
  

  مقدمه
كند؛ و فناوري نانو به    يك نانومتر يك ميليونيوم يك متر است بنابراين علم نانو آن بخش از است كه ماده را در مقياسي بسيار كوچك بررسي مي

اقل در يك بعد هايي سر و كار دارد كه حد رت ديگر با اجسام و ساختارها و سيستمپردازد، يا به عيا توليد و ساخت در مقياس مولكولي و اتمي مي
رود كه به زودي تمامي  با پيشرفت و گسترشي كه علم و فناوري نانو طي چند سال اخير داشته است انتظار مي. نانومتر دارند 100اي كمتر از اندازه
  .هاي علم و فناوري را تحت تاثير خود قرار دهد زمينه

ها با استفاده از نانومواد تا توليد    نانوفناوري صنايع مرتبط به مهندسي مكانيك را نيز بي بهره نگذاشته است و تحوالت زيادي را از توليد كامپوزيت
بينيم، از  يهاي مختلف ماشين كاربردهاي نانوفناوري را م در صنايع خودروسازي در قسمت. سنج هايي در اندازه نانو، ايجاد نموده است شتاب
 يكي از مواد 2هاي كربني  نانولوله در اين ميان.هايي با طول عمر بيشتر و وزن كمتر هاي ضدخش گرفته تا باتري هاي خود تميز شو و بدنه شيشه
  . هستنداي  و ويژه، داراي كاربردهاي مكانيكي مختلف اي هستند كه به علت ويژگي ساختماني اوليه
  
  

  هاي كربني  نانولوله

 در 3 توسط دانشمندي ژاپني به نام ايجما1991اين مواد اولين بار در سال .هاي كربني يكي ازمهم ترين ساختارها در مقياس نانو هستند ولولهنان
اين تركيبات شيميايي ، با ساختار اتمي شبيه  [1].هاي حاصل از تخليه الكتريكي كربن در يك محيط حاوي گاز نئون كشف شد درون دوده
  . اند هايي با قطر چند نانومتر و طولي تا صدها ميكرومتر تشكيل شده افيت، از استوانهصفحات گر

g/cm 1.4و چگالي برابر ) 1TPa(  برابر فوالد 6ها داراي مدول يانگي تقريباً   نانولوله 
3
 اين مواد در جهت محوري مقاومت كششي [2] .هستند  

دليل اين مقاومت باال از يك طرف . هايي با مقاومت باال در جهت خاص است  ساخت سازهبسيار زيادي دارند و اين مزيت بسيار خوبي براي
توزيع در ميان پيوندها  اين ساختار است كه به خوبي بار را ضلعي و از طرف ديگر شكل شش كربني نانولولهكربن در ساختار - استحكام پيوند كربن

ها را در  ها امكان استفاده از آن  به فرد مكانيكي در نانولولهاين خواص منحصر.   باال استيز بسيارها ن حرارتي نانولولهاز طرف ديگر پايداري  .كند مي
ها و نيز به عنوان وسايل  الكترونيك در مقياس نانو، استفاده در كامپوزيتاز  از جمله اين كاربردها مي توان .كند كاربردهاي مختلف فراهم مي
  .ذخيره كننده گازها نام برد

  

 ها ومت نانولولهمقا

فيبرهاي . اي كه تا كنون ساخته شده اند، بسيار شگفت انگيز است هاي كربني به عنوان يكي از بهترين فيبرهاي كربني رفتار مكانيكي نانولوله
ي در بهاي خو ه فوالد هستند و از طرف ديگر تقويت كنند ) چگالي مقاومت بهنسبت( برابر مقاومت مخصوص 50ا  مقاومتي ت دارايكربني معمول

  .هستند 4آل در كاربرد ساختماني هاي ايده ها يكي از گزينه بنابراين نانولوله. ها هستند برابر بار در كامپوزيت
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در واقع  .هاي گرافيتي نسبت به هم قرار دارد هاي كربني چنداليه مقاومت حقيقي در حاالت واقعي بيشتر تحت تاثير لغزيدن استوانه در نانولوله
هاي  هاي نانويي صورت گرفته است مقاومت كششي نانولوله  جهت اندازه گيري تنش5اتي كه به تازگي با استفاده از ميكروسكوپ الكترونيآزمايش

ها  اين نوع شكست مربوط به لغزش اليه. شكنند مي sword-in-sheathها بر اثر شكست   نانولوله[3].كربني چنداليه مجزا را اندازه گيري كرده اند
هاي چنداليه حدود  مقاومت كششي ديده شده در نانولوله.  استها به طور مجزا نيز شكست استوانههاي هم محور نانولوله چنداليه و استوانهدر 

<60GPaاست  بوده .  
 اين روش از يك ر د:ي پيشنهاد شده استرگي هت اين اندازهجبه تازگي روشي . اليه مجزا مشكالت زيادي دارد تكگيري مقاومت يك نانولوله  اندازه

هاي مكانيكي  گيري مقدار جابجايي مي توان ويژگي ميكروسكوپ نيروي اتمي استفاده مي كنند تا خمشي را در نانولوله ايجاد كنند سپس با اندازه
 را )1TPa(انگ نانولولهبيني شده براي مدول ي  اكثريت آزمايشاتي كه تاكنون صورت گرفته مقدار تئوري پيش[4].بيان كردرا با مقادير عددي آن 

 مي 50GPa بوده است، بهترين مقادير تجربي نزديك به 300GPaبيني مقاومت كششي در تئوري حدود   ولي در حالي كه پيش؛كنند تاييد مي
  . هنوز هم تا ده برابر بيشتر از فيبرهاي كربني است دارد اما  اگرچه با تئوري فاصله  كه.باشد

ها در تغيير  نانولوله. داردها وجود  بسيار جالبي در آنرفتار شكست و تغيير شكلي دهد كه  هاي تك اليه نشان ميها در نانولوله  شبيه سازي
ها تحت بار دچار كمانش و پيچش مي شوند و به شكل  نانولوله .هاي بسيار باال با آزاد كردن ناگهاني انرژي به ساختار ديگري تبديل مي شوند شكل

 بازگشت پذيريِ. مي شوند) %40تا (هاي خيلي بزرگي  ها بدون نشاني از كوچكترين شكست و خرابي دچار كرنش  آن.گردند مسطح تبديل مي
   [5]. ثبت شده است6عبور الكترون نانولوله هاي چنداليه با استفاده از ميكروسكوپ درها، مثال كمانش، مستقيما  تغيير شكل
تحت ) هپتاگون-پنتاگون(  تايي كربن7و5هاي   طبق اين نظر بسته[6].ارائه شده استها  نوتيوبرفتار پالستيكي نابراي جالبي نظريه به تازگي 

 مقطعي  قطركند و اين حركت باعث كاهش مي شوند و اين ساختار ناقص در طول جسم حركت ميدچار عيب در شبكه مولكولي كرنش زياد 
 در آن مقطع آرايش شبكه ، عالوه بر گلويي شدن مقطعي . همراه خواهد داشترا بهها گلويي شدن در نانولوله  جدايش اين نقصان. خواهد شد

تواند منجر به  اين تغييرات در آرايش باعث مي شود كه ميزان رسانش نانولوله كربني تغيير يابد، اين ويژگي مي. كربني نيز تغيير خواهد كرد
  [7].دهد هاي مكانيكي پاسخ مي هاي الكتريكي اش به تنش  با تغييرات در ويژگينوع جديدي از پروب، كه: كاربردي منحصر به فرد از نانولوله شود

  

  ي پليمريها هاي كربني و كامپوزيت نانولوله

. استتقويت كننده در مواد كامپوزيتي ها به عنوان  ها باشد، استفاده از آن هاي مكانيكي آن هاي كربني، كه بر اساس ويژگي ترين كاربرد نانولوله مهم
مواد است، اما آزمايشات موفقيت آميز زيادي در اين مشخص از كاربردي هاي پليمري پرشده با نانولوله يك محدوده  ه استفاده از كامپوزيتاگرچ

هاي كربني نسبت به فيبرهاي معمول كربني، وجود ندارد؛ مشكل اصلي برقرار نمودن يك ارتباط خوب بين نانولوله و  تاييد مفيدتر بودن نانولوله
ها صاف  اول نانولوله: داليل آن دو جنبه اساسي دارد. ها در حين بارگذاري است رسيدن به انتقال بار مناسب از شبكه به نانولوله بكه پليمري وش

 تشكيل ههاي به هم پيوست ها تقريبا هميشه به صورت توده دوما نانولوله. هاي پليمري دارند برابر با رشته) طول به قطر (7اي بوده و نسبت طولي
  . كامال متفاوت است،هاي مجزا  نسبت به نانولوله،ها در مقابل بار شوند كه رفتار آن مي

 نسبت به پليمر استفاده شده و شرايط عملكرد، مقاومت [8,9].نانولوله وجود دارد-هاي پليمر قضي از مقاومت اتصال در كامپوزيت گزارشات متنا
هاي  و گاه لغزش اليه ،پليمر است- نانولوله اتصال قوي در از پيونداي هها ديده شده است كه نشان لولهدر  گسستگاه . گيري شده متفاوت است اندازه
ها بر روي  هاي تك اليه سر خوردن لوله در نانولوله. استپيوند اتصال ضعيف   دليلي بر ديده شده كهها  آنهاي چند اليه و جدايش آسان نانولوله
هاي با مقاومت باال، بايستي كه توده  ها در كامپوزيت براي ماكزيمم كردن اثر تقويت كنندگي نانولوله. ننددا  ماده ميرا عامل كاهش مقاومتيكديگر 

عالوه برآن بايستي . كنيم  درآيند تا از سرخوردن جلوگيري 8هاي نانولوله در هم شكسته شده و پخش شوند و يا اينكه به صورت شبكه مربعي
  .ايجاد شود انهاي پليمري اطرافش  و رشتهها  تا اتصال محكمي بين آن گردند،9مند ر داده شود، ضابطهها تغيي  سطح نانولوله

 تقويت كنندگي با نانولوله به خاطر جذب باالي .هايي با ساختار پليمري فوايد مشخص و روشني دارد هاي كربني در كامپوزيت استفاده از نانولوله
هاي سراميكي كامپوزيتي   اين ويژگي مخصوصا در شبكه؛  كامپوزيت را افزايش مي دهد10سفتيها ميزان  تيك آنپذير االس انرژي طي رفتار انعطاف

 ديگري در اين ها ، در مقايسه با استفاده از فيبرهاي كوچك كربني، يك ويژگي بسيار خوب چگالي كم نانولوله. يابد ميبرپايه نانو اهميت 
دهند، كه به خاطر  كارايي بهتري ازخود نشان مير مقايسه با فيبرهاي كربني معمول، تحت نيروهاي فشاري دها  نانولوله.باشد ها مي كامپوزيت
ي چنداليه كربن تحقيقات تازه نشان داده اند كه استفاده از كامپوزيت نانولوله.ها تحت نيروي فشاري است پذيري و عدم تمايل به شكست آن انعطاف
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PLAمانند  (11و پليمر كاهنده زيستي
، بخصوص در تحريك الكتريكي كامپوزيت، بسيار كارآمدتر ازفيبرهاي 13هاي استخواني در رشد سلول) 12

  .كربني هستند

  
در محلول الكتروليت و چگونگي خنثي سازي   ها  نانولوله  پيوستهتصوير شماتيك از نحوه قرار گرفتن صفحه) bهاي كربني   از صفحه نانولولهSEM  تصوير)a )1(شكل

 [10].هابار

  

  14ها نانومحرك

كاربرد نانو باشد مي) 15تحريك(ها در تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي  هاي كربني قابليت و كارآمدي آن يكي ديگر از ويژگي جالب نانولوله
شود، از يك طرف ونسبت  ها ناشي مي كه از ويژگي منحصربه فرد الكتريكي و مكانيكي آن ،16ها در حسگرهاي تعميم يافته و قطعات محرك لوله

-   تركيب حسگرها[10].ها را به راحتي ميسر كرده است ها از طرف ديگر، امكان توليد وسايل ماكرو مقياس از آن طول به قطر بسيار باالي آن
هاي زيادي را  قابليت) 10V~(ها   ها و ولتاژ تحريك نسبتا پايين آن صر به فرد آن  منح17با مقاومت و سفتي» هاي مصنوعي ماهيچه«محرك ها در 

  [11].دهد به اين محصوالت مي
ها  محرك. شود ايجاد ميكربن در اثر انتقال بار به درون نانولوله - به دليل انبساط هندسي پيوند كوواالنسي كربن با جريان الكتريكيتحريك نانولوله

ها در مقياس  هاي فضايي و ربات از سازه. كند هاي مختلف تامين مي هاي ساخت بشر را در مقياس ي از اجسام طبيعي و سازهنيروي محركه بسيار
كار دار  آلياژهاي حافظهها و   الكتريك-  و فرو-اي چون پيزو هايي كه بر پايه مواد پيشرفته محرك  .ماكرو گرفته تا وسايل جراحي در مقياس ميكرو

  [12]اند  پيدا كرده18دهاي بسياري در وسايل جديد بخصوص ابزاردقيقبر كار،كنند مي
ها را براي تبديل   او اولين كاربرد نانولوله[13]. مطرح شدBaughman توسط 1999ها به عنوان جزء تحريك شونده در سال  اولين كاربرد نانولوله

اليه به عنوان دو الكترود درون الكتروليت يك فوق  هاي كربني تك لولههايي از نانو محرك شامل صفحه: انرژي الكتريكي به مكانيكي گزارش كرد
ها  تغييرات ولتاژ اعمالي باعث تزريق بارالكتريكي به نانولوله. هاي كربني است هاي درهم پيچيده نانولوله ها به صورت بسته ساختار ورقه. خازن است

تغييرات اندازه در راستاي پيوندهاي كوواالنسي  .شود هاي الكتروليت جبران مي ي يونالكتروليت با جانشين-  كه در محل تماس نانولوله[14]شود مي
 )1شكل([15].شود است كه در اثر تزريق بار ايجاد مي
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هاي كربني مجزا ساخته  استفاده از نانوپنسهايي كه از نانولوله) 2 شكل.(ها بكاربرد توان جهت ساخت نانوپنس هاي مجزا را مي اثرات تحريك لوله
نشاني  ها با اليه نانولوله .باشد حهت دستكاري در مقياس نانو شود كه راهي براي گسترش وسايل نانويي ميهايي  تواند منجر به كشف راه اند مي شده

  . شوند يك گيره به يكديگر نزديك ميشوند و با اعمال ولتاژ مستقيم دو الكترود مانند  به الكترودهاي فلزي چسبانده مي

  هاي كربني فيلترهاي نانولوله

متر توليد كرد كه  متر و طولي تا چندين سانتي هاي توخالي با قطر يك سانتي توان استوانه مي)  3شكل(يه حرارتي پيوسته از روش تجزبا استفاده 
اند، تشكيل شده  كه به طور منظم به صورت شعاعي در كنار هم قرار گرفته)  500µm تا 300µmبا طول (هاي چنداليه  ديواره هاي آن از نانولوله

در آزمايش كشش كه در جهت محور ماكرولوله . هاي كربني پايداري مكانيكي بااليي دارند  هاي ساخته شده از نانولوله ولوله اين ماكر[16].است
تواند اختالف فشار درون و بيرون قابل  ماكرولوله مي.  براي اين لوله بدست آمدMPa 2.2   و مقاومت كششي50MPa  انجام شد مدول االستيسيته

  )1atm تا فشار خارجي mbar 0.01فشار دروني ( ل كندقبولي را نيز تحم
) n=2m+2, m=1-12 (CmHnترمثل نفت  هاي سبك از هيدروكربن) CmHn) m>12هاي سنگين  توان در جدا كردن هيدروكربن اين لوله را مي
ترين باكتري آلوده  يكي از معمول. دني استها از آب آشامي يكي ديگر از كاربردهاي اين فيلتر استفاده از آن در جداسازي باكتري. استفاده كرد

دهد  آزمايشات نشان مي.  دارد600nm تا 400nmاز و عرضي 5000nm تا 2000nm است كه طولي بين Escherichia coliكننده آب آشاميدني 
كتري آب فيلتر شده و فيلتر نشده يك شب در براي اطمينان از فيلتر شدن كامل با [17].تواند باكتري را كامال از آب جدا نمايد  مي كه فيلتر نانولوله

اند ولي چنين رشدي در آب  ها در آب فيلتر نشده رشد كرده  شود كه باكتري شوند و در نهايت ديده مي داري ميگراد نگه  درجه سانتي37دماي 
ml min 1,1در اين روش سرعت سيال ) دهد روش و نتايج آن را نشان مي )4(شكل.( شود فيلترشده ديده نمي

-1 cm
  .  است2-

  
  

مخلوط بنزن و فروسين با . هاي مرتب شده به صورت شعاعي شكل شماتيك دستگاه توليد نانولوله) a. هاي كنار هم مرتب شده  ساخت لوله ماكرو مقياس از نانولوله) 3(شكل
ها در كنار هم كامال به سايز  نحوه چيده شدن نانولوله. گراد است  درجه سانتي900دماي كوره . شود گاز آرگون به عنوان حامل توسط يك نازل به درون لوله كواترز اسپري مي

عكس لوله ماكرو توليد شده و اندازه ) b. كنند لوله ماكرو توليد شده را خارج مياسيد به اليه دروني لوله كوارتز دقيق با نفوذ دادن . نازل و سرعت جريان سيال وابسته است
SEMعكس ) c. تقريبي آن

  1mm( [15]مقياس .( شود اند ديده مي هايي كه به صورت شعاعي در كنار هم منظم شده ز ماكرولوله كه در آن نانولوله ا19
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با اعمال پتانسيل منفي نسبت . بندد يها را به هم م رسد اثر الكترواستاتيك نانولوله هنگامي كه به ولتاژ آستانه مي. ژهاي مختلف   از پنس نانومتري در ولتا تصوير نوري) 2(شكل

 [10]..ها از يكديگر جدا خواهند شد به زمين نانولوله



توان به سادگي و بارها بعد از استفاده  ها را مي هاي فيلترهاي نانولوله نسبت به فيلترهاي غشايي معمولي اين است كه آن ترين برتري يكي از مهم
ي كاراي و اين فيلترها را به شرايط)  دقيقه30گراد به مدت   درجه سانتي120در دماي ( يك تميزكاري مافوق صوتي ساده تميزكرده و با
  .شان بازگرداند  اوليهگي فيلتركننده

ها،   نانولوله20توان از يك طرف به دليل تخلخل نانومتري در اين فيلتر و از طرف ديگر رفتار جذب گزينشي اين ميزان دقت در جداسازي را مي
هاي  يكي ديگر از برتري. ياد برد ها را نيز نبايد از دهد هرچند كه منافذ خالي بين لوله در منفذ داخلي نانولوله رخ مي يشتربجداسازي . دانست

تفاده كرد در صورتي كه ها اس  نيز از آن400ºCدهد تا حتي در دماي  هاست كه اين امكان را به ما مي اي پايداري حرارتي آن فيلترهاي نانولوله
  .توانند كارايي داشته باشند  مي52ºCاي معمولي حداكثر تا دماي  هاي پوسته فيلتر

 نتيجه گيري 

 صنايع پرداخته است اما با همين ميزان كم نيز به خوبي روشن است  با اينكه اين مقاله تنها به بخش بسيار محدودي از كاربردهاي نانوفناوري در
بنابراين . هاي گوناگون مهندسي ايجاد كرده و خواهد نمود كه گسترش اين فناوري و محصوالت آن تا چه اندازه تحوالت شگرفي را در زمينه

هاي جديدي كه فناوري نانو  شنايي داشته باشند بايد مواد و قابليتمهندسان آينده ما عالوه بر اينكه بايد با علم مهندسي در زمينه تخصصي خود آ
   . نيز بشناسندكند را ايجاد مي
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مجموعه ) b. رنگ كدر صورتي روشن نشان وجود باكتري است. E-coli محلول فيلتر نشده  شامل باكتري) a.  كربني ها با فيلتر نانولوله  جدايي باكتري)4(شكل

آب آلوده از سمت فلش عمودي وارد ماكرو . دستگاه تصفيه آب) c. به خاطر محيط آلوده آب) با فلش نشان داده شده است(ها  كتريرشد يافته از با
آب تصفيه شده ) d. شود هاي افقي خارج مي هاي استوانه از محل فلش شود و آب تصفيه شده از جداره ايم مي اي كه انتهاي آن را مسدود كرده لوله

ظرف حاوي آب تصفيه شده است و مدتي نگهداري شده ) e. نگ شفاف نسبت به لوله اوليه است كه نشان عدم حضور باكتري استكه داراي ر
  .شود نشاني از وجود باكتري موجود نيست است، همانگونه كه مشاهده مي


