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 -1مقدمه
ک ربن بلوک ساختمانی تعداد بی شماری از مواد آلی و معدنی در اطراف ما می با شد .این اتم چند منظوره قادر به پیو ستن به اتمهای
دیگر در ساااختاریای یییریدی SP3 ،SP2 ، SPمیباشااد که من ر به میلیونیا مولکول پایدار میشااود .این صن اار می تواند
شکلیای (پلی مورف) مانند الماس ،گرافیت ،و فولرن را با خواص مختلف اصم از بسیار سخت تا بسیار نرم تشکیل دید .یمچنین به
شکل ساختار لولهای شکل بنام رشته 1و یا الیاف میتواند درآید(VGCFs 2 .الیاف کربن رشد یافته از بخار) و انواع کوچکتر آنها از
نظر اندازه( VGCNFs3 ،نانوالیاف کربن رشااد یافته از بخار) ،از جمله الیافیای کربنی کوتاه میباشااند که به صلت پتانساایل آنها
برای پیشرفت خواص حرارتی ،الکتریکی ،محافظ فرکانس و مکانیکی توجه زیادی را به خود معطوف کردهاند .خواص منح ر به فرد
الیافیای کربن ،باصث گسااترش صلم و فنآوری در زمینهیای مختلف مخ ااو ااا تولید مواد کامپوزیت منح اار به فرد در دیهیای
اخیر شده است.
نانوالیاف کربنی ،نانوساختاریای استوانهای با الیهیای گرافن می باشند که به ورتیای مخروط انیاشته ،4فن ان 5و (شکل  ،)1و یا
فحات 6و بدون یستهی توخالی ،7اما با سایتیای لیهای بسیار در دیوار بیرونی مرتب شده اند [.]1
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شکل  -1ساختار نانوالیاف یای کربنی نوع ) ( CSNF =Cup-stacked Carbon Nanofiberو[.]2

 -2تاریخچه
اولین گزارش در مورد نانوالیاف کربن که به سال  1881بر میگردد سنتز کربن رشته ای توسط  Hughesو یمکارانش ان ام گرفته
است [ .]3آنها از مخلوط گازی متان/ییدروژن استفاده کردند و رشتهیای ک ربن را از طریق پیرولیز گاز ،رسوب کربن و رشد رشته
ای اد کردند .درک واقعی این الیاف ،با این حال ،خیلی بعد ینگامی که ساختار آنها توسط میکروسکوپ الکترونی مورد ت زیه و تحلیل
قرار گرفت ان ام شد [ .] 4اولین مشایدات نانوالیاف کربنی با میکروسکوپ الکترونی در اوایل دیهی  1151توسط دانشمندان اتحاد
جماییر شوروی  Radushkevichو  Lukyanovichان ام شده است ،که الیاف یای کربنی گرافیتی توخالی با قطر  51نانومتر
را شناسایی کردند[.]1
در اوایل دیهی  ،1171محققان ژاپنی  Koyamaو ، Endoموفق به ساخت  VGCFبا قطر  1میکرومتر و طول باالتر از  1میلی
متر شدند [ .]1بعدیا ،در اوایل دیهی Tibbetts ،1181در ایاالت متحده آمریکا [ ]3و  Benissadدر فرانسه [ ]5روند ساخت
 VGCFرا کامل کردند .در ایاالت متحده آمریکا ،مطالعات صمیق تر با تمرکز بر سنتز و خواص این مواد برای کاربردیای پیشرفته
توسط  R. Terry K. Bakerان ام شد و با نیاز به مهار رشد نانوالیاف کربنی به صلت مشکالت مداوم ناشی از ت مع مواد در انواع
فرآیندیای ت اری به ویژه در زمینهی خاص پردازش نفت ،ترغیب شد [ .]1اولین بار ت اری شدن  VGCFتوسط شرکت ژاپنی
Nikossoدر سال  1111تحت نام ت اری  Graskerان ام شد[.]1
 VGCNFاز طریق فرایندی مشابه  VGCFتولید میشود ،فقط قطر به طور معمول کمتر از  211نانومتر است .شرکتیای متعددی
در سراسر جهان به طور جدی در تولید در مقیاس ت اری از نانوالیاف کربن و برنامه یای کاربردی مهندسی جدید در تالش میباشند
[.]1

 -3روشهای سنتز
2

نانوالیافیای کربنی صمدت ًا بر اساس روشیای تولید نانولولهیای کربنی تولید میشوند .با این توضیح که در برخی روشیا نانولولهیا
و در برخی روشیای دیگر نانوالیاف کربنی در د بیشتری از مح ول را شامل میشوند .بهصنوان مثال در روشیای تخلیه قوس
الکتریکی و سایش لیزری ،صمدتاً نانولولهیای کربنی تولید میشوند ،این در حالی است که در روش رسوب شیمیایی بخار )(CVD
این در د خیلی کمتر خواید بود (شکل .)2

شکل  - 2ت ویر میکروسکوپ الکترونی صیوری نانوالیاف کربنی [.]6

رسوب شیمیایی بخار کاتالیستی ) (CCVDو یا به سادگی رسوب شیمیایی بخار ) (CVDشامل انواع مختلف حرارتی و یمچنین
به کمک پالسما ،روش غالب ت اری برای ساخت  VGCFو  VGCNFمیباشد .در این ا ،مولکول یا در فاز گاز در دمای باال ت زیه
می شوند و کربن در حضور یک کاتالیزور فلز واسطه بر روی یک بستر رسوب میدید که در آن رشد الیافیا در اطراف ذرات کاتالیزور
ان ام می شود .به طور کلی ،این فرآیند شامل مراحل م زا مانند ت زیه گاز ،رسوب کربن ،رشد الیاف ،افزایش ضخامت الیاف ،گرافیتی
شدن ،8و خالصسازی میباشد و من ر به الیاف توخالی 1میشود .قطر نانوفییر بستگی به اندازهی کاتالیزور دارد .فرآیند  CVDبرای
ساخت  VGCFبه طور کلی به دو دسته طیقهبندی میشود :
 )1فرایند کاتالیزور

ثابت11

 )2فرایند کاتالیزور شناور( 11پیوسته) [7و.]1

8 Graphitization
9 Hollow Fibers
10 Fixed-catalyst Process or Batch
11 Floating-catalyst Process
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در فرایند  Batchکه توسط  Tibbettsارائه شده [ ،]8مخلوطی از ییدروکربن/ییدروژن/یلیوم که از روی ( Mulliteسیلیکات
آلومینیوم بلورین) صیور داده می شود یمراه با ذرات رسوبات ریز آین به صنوان کاتالیست در  1111درجه سانتیگراد استفاده میشوند.
ییدروکربن مورد استفاده متان در غلظت  ٪15ح می میباشد .رشد الیاف در چند سانتی متر فقط در  11دقیقه با زمان اقامت گاز
 21ثانیه به دست میآید .به طور کلی ،طول الیاف را میتوان با زمان اقامت گاز در راکتور کنترل کرد .گرانش و جهت جریان گاز به
طور معمول بر جهت رشد الیاف تاثیر می گذارد [.]5
فرایند کاتالیزور پیوسته یا شناور در اوایل توسط  Koyamaو  Endoارائه شد [ ]1و بعد از آن توسط  Hatanoو یمکاران تغییر
یافته است[ .]11این فرآیند به طور معمولVGCF ،را با قطر زیرمیکرونی و طول از چند تا  111میکرون ای اد میکند ،که مطابق
تعریف نانوالیاف کربنی میباشد .در این روش ترکییات آلی فلزی محلول در یک حالل فرار مانند بنزن استفاده میشود که مخلوطی
از ذرات بسیار ریز کاتالیست ( 5-25نانومتر در قطر) در گاز ییدروکربنی را وقتی که درجه حرارت تا  1111درجه سانتیگراد افزایش
مییابد ای اد میکند .در کوره ،رشد الیاف بر روی سطح ذرات کاتالیزور آغاز میشود و ادامه میدید تا زمانی که مسمومیت کاتالیزور
با ناخال ییای موجود در سیستم رخ می دید .در مکانیزم رشد الیاف شرح داده شده توسط بیکر و یمکاران [ ،]11فقط بخشی از
ذرات کاتالیزور که در معرض مخلوط گاز قرار میگیرند من ر به رشد الیاف میشوند .به محض اینکه بخشی که در معرض مخلوط
گاز قرار می گیرد پوشیده شود رشد متوقف می شود ،که در واقع کاتالیزور مسموم شده است .ذرات کاتالیزور در نوک رشد یافته ی
الیاف در غلظت نهایی در حدود چند قسمت در میلیون باقی مانده است .در این مرحله ،افزایش ضخامت الیاف اتفاق می افتد [.]1
شایعترین کاتالیزور استفاده شده آین میباشد ،که اغلب با گوگرد ،سولفید ییدروژن و غیره تحت صمل قرار میگیرند که باصث کایش
نقطه ذوب و تسهیل نفوذ آن به منافذ کربن میشود و در نتی ه ،باصث تولید سایتیای رشد بیشتر میشود [ .]3آین/نیکل ،نیکل،
کیالت ،منگنز ،مس ،وانادیم ،کروم ،مولییدن و پاالدیم نیز به صنوان کاتالیزور استفاده می شوند [ .]3،12استیلن ،اتیلن ،گاز متان ،گاز
طییعی ،و بنزن ،شایعترین گازیای کربنی استفاده شده میباشند .اغلب مونواکسید کربن ) (COدر جریان گاز برای افزایش بازدیی
کربن از طریق کایش اکسیدیای آین موجود در سیستم ،اضافه می شود [.]1

-4کاربردها
نانوالیاف کربنی کاربردیای بسیاری دارند که قطر آنها تاثیر زیادی روی کاربردشان دارد ،اما کنترل قطر نانوالیاف بسیار زمانبر و پر
یزینه است .نانوالیاف کربنی نیز مانند نانو لولهیای کربنی یکی از گزینهیای امیدبخش جهت تقویت انواع مختلف زمینهیای پلیمری
می باشند .قطر این نانو ذرات در حدود  11تا  511نانومتر میباشد [ .]13نانوالیاف کربنی نیز خواص حرارتی ،الکتریکی (شکل  )3و
مکانیکی (شکل  )4خوبی از خود نشان میدیند .جهت افزایش خواص نانوالیاف کربنی آنها را تحت صملیاتیای خالصسازی ،آسیاب
گلولهای و صملیات سطحی قرار میدیند [14و.]1
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شکل  -3مقاومت الکتریکی ح می یک کامپوزیت ساخته شده از نانوالیاف کربنی به صنوان تابعی از وزن نانوفییر استفاده شده [.]15

شکل  -4مروری بر خواص مکانیکی مواد کامپوزیت میتنی بر نانوالیاف کربنی [.]15
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 مواد، نوکیای میکروسکوپ پروبی روبشی، مواد کامپوزیت،از جمله کاربردیای نانوالیاف کربنی شامل منابع نشر الکترونی زمینه
 به،) به ورت آرایهیای مرتب شده به ورت صمودی (یک سکو برای حمل ژن،حامل برای کاتالیستیای مختلف در پتروشیمی
.]1و16[ صنوان مواد الکترود و رفع نشت نفت می باشد
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