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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

چند  ینانولوله کربن-یرناستا یپل یتبر نانوکامپوز یمبتن یمتردز یکیآستانه گذر الکتر یینتع

  یسازیهو شب یتجرب : مقایسهیوارهد

  فرهود ضیائی شهریار ملکی، ،*آرمین مسیبی

 ، پژوهشکده کاربرد پرتوهاای پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 چکیده
 یدارا یت،نوکامپوزنا یکیو اپت یکیمکان یکی،خواص الکتر یضمن ارتقا یمری،با افزوده شدن در بستر پل یکربن ینانوساختارها

 یمترهایز دزا یدیبر نوع جد یمتعدد یحاضر، پژوهشها یسندگانهستند. نو یو کشاورز یدر صنعت، پزشک یفراوان یکاربردها

 یکیدر ابتدا آستانه گذر الکتر یق،تحق یناند. در اارائه نموده یکربن ینانو ساختارها-یمرپل یتبر ماده نانوکامپوز یگاما مبتن یتابش
 یهمختلف به روش المان محدود شب یوزن یکسرهادر  (PS/MWCNT)دیوارهچند  ینانولوله کربن-استایرنیپل یتنانوکامپوز

به   29/0و  2/0، 15/0، 05/0، 03/0مختلف شامل  یوزن هایمختلف در درصد یتهاینانوکامپوز ی،بسپس، در مرحله تجر و یساز
آستانه گذر  یتشد. در نها یریگاتاق اندازه یها در دمانمونه ینا یکیالکتر یتساخته شد. در ادامه هدا یمحلول یبروش ترک

که مقدار آن در  گردید یسهقامر یکدیگبا  یالمان محدود و تجرب یساز یهشب یجمذکور با استفاده از نتا هاییتنانوکامپوز یکیالکتر
پژوهش  ینا یجتا. نیدبرآورد گرد یدرصد وزن 1/0برابر  یو مقدار آن در حالت تجرب یدرصد وزن 28/0برابر  یسازیهحالت شب

 شودیباعث م عامل ینکه ا باشدیم یمردر بستر پل یکربن یباعث پخش بهتر نانولوله ها یمحلول یبنشان داد که روش ترک
 .برسد یکیبه آستانه گذر الکتر یتریینپا یوزن یدر درصدها یتنانوکامپوز

 کییالکتر یتهدا یکی،آستانه گذر الکتر ی،کربن ینانو ساختارها یرن،استا یپل یت،نانوکامپوز :کلمات کلیدی

 

 مقدمه
. از آنجایی که با افزودن [1]شود ای محسوب میآشکارسازی و دزیمتری تابشهای یونساز یک موضوع بسیار مهم در صنعت هسته

فاز سخت نظیر نانوساختارهای کربنی به بستر پلیمری، خواص فیزیکی و الکتریکی نانوکامپوزیتها افزایش زیادی پیدا کرده و با 

های آنتی استاتیک، های مختلفی از قبیل سلول های خورشیدی، دستگاههادر در زمینهنوکامپوزیتتوجه به کاربردهای فراوان نا

ساز، سنسورهای پیزوالکتریک، سنسورهای تابشی و دزیمتری، موجب شده تا حفاظ سازی امواج الکترومغناطیس و تابشهای یون

سبکی، دارا بودن  خاطر به پلیمری هاینانوکامپوزیت .[1] توجه بسیاری از پژوهشگران را در این زمینه به خود معطوف نماید

 گیری در سیستمهای آشکارسازی و دزیمتری را داراقابلیت بهره پایین، نسبتاً هزینه و فرآوری در چگالی معادل بافت بدن، سهولت

پس از ترکیب با پلیمرها در کسر وزنی  ،طول به قطر باالبه خاطر نسبت  نظیر نانو لوله های کربنی مواد نانو ساختار کربنی .هستند

 چند ، منجر به افزایشنانو لوله کربن-مر(، از طریق تشکیل نانوکامپوزیت پلیEPT) 1خاصی موسوم به آستانه گذر الکتریکی

                                                 
1 Electrical Percolation Threshold 
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اصوالً از سه طریق  نانو لوله کربن -الکترون در نانوکامپوزیت پلیمر رسانش فرآیند شوند.الکتریکی پلیمرها می رسانندگی ایمرتبه

یکدیگر، رسانندگی از با  نانو لوله های کربن، انتقال از طریق تماس مستقیم نانو لوله های کربنگیرد: رسانش ذاتی صورت می

. نویسندگان در [1] که به اندازه کافی به هم نزدیکند نانو لوله های کربنیالکترونها بین  3یا ترابرد جهشی 2طریق تونل زنی

 نانوساختار کربنی را بررسی نمودند-پژوهشهای پیشین، اثر پرتو گاما بر خواص الکتریکی دزیمتر مبتنی بر ماده نانوکامپوزیت پلیمر

( نانوکامپوزیت EPTابتدا با استفاده از نرم افزار کامسول به محاسبه آستانه گذر الکتریکی ). در این پژوهش،  [2-14]

PS/MWCNT محلولی به ساخت نانوکامپوزیتهای مذکور  ترکیبگیری از روش شود، سپس در فاز تجربی با بهرهپرداخته می

لوله نانو-دار آستانه گذر نانوکامپوزیت پلی استایرنبینی مقخواهیم پرداخت. در نهایت اعتبارسنجی روش المان محدود در پیش

 قرار خواهد گرفت. و مقایسه مورد بررسی با نتایج تجربی کربنی

 مواد و روشها
با درصد  MWCNTاز پتروشیمی تبریز به صورت گرانول تهیه شد. سپس  3g/cm 05/1 و چگالی  1540با گرید  PSدر ابتدا 

لهای مناسب برای پلی خریداری شده، تولوئن و دی کلرومتان به عنوان حال US-Nanoاز شرکت  98 % بیش از وص خل

الکترود روی  آلمان تهیه شد و همچنین به منظور ساخت Merckاز شرکت  نانو لوله کربناستایرن و پخش کننده خوب برای 

 دی کلرومتان حالل در کربنی چند دیواره نانولوله ابتداتهیه شد. در  Chemtronics فیلم نازک، چسب نقره از شرکت امریکایی

ی گریظرف د درفراصوت دهی شد. همزمان به مدت دو ساعت   UP200H کیبا دستگاه همزن اولتراسون و سپس هشد پخش

 درگردید.  ل ترکیببا حالکامال  نکهیهمزده شد، تا ا همزن مغناطیسیبه کمک تولوئن،  حاللدر  دقیقه 30 به مدت پلی استایرن

و ساعت قرار به مدت د های سیلیکونیقالب شد، سپس در ختهیر شید یپتر درونشده، مخلوط  با یکدیگر دو ظرف نیا تینها

گیری هدایت ور اندازهساخته شدند که به منظ 1مطابق شکل های نهایینمونه از آن پسده، تا حالل کامال خارج ش گرفت

 .ها استفاده شده به عنوان الکترود روی سطوح نمونهاز چسب نقر مترتوسط اهمهای مذکور نمونهالکتریکی 

 
 .یساخته شده به روش محلول PS/MWCNT یتاز نانوکامپوز یینما:  1شکل

 
                                                 

2 Quantum Tunneling 

3 Hopping  
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 نتایج 

بر مبنای روش المان محدود  COMSOLاز نرم افزار  PS/MWCNTخواص الکتریکی نانوکامپوزیت  شبیه سازی به منظور

ای برای برنامه Matlabافزار ، در ابتدا در نرمSEMمطابق آنالیز  نانولوله های کربنی چند جدارهگیری شد. با استناد به ابعاد بهره

نانولوله در توزیع شایان ذکر است که در بستر پلیمر نوشته شد. نانولوله های کربنی تولید اعداد تصادفی مربوط به نحوه توزیع 

منظور حل مسأله در مقیاس  ( بهEMT)5مچنین از نظریه محیط مؤثر گیری شد. هبهره 4از رهیافت حجم مستثنی های کربنی

. در ادامه اعداد تصادفی تولید شده به نرم افزار کامسول وارد شد و خواص دو گردیدمیکرو و تعمیم آن به ابعاد بزرگتر استفاده 

  در نظر گرفته شد. 1مطابق جدول MWCNTو  PSماده 

 سازی.اص فیزیکی مواد مورد استفاده در شبیهخو -1جدول 

 ماده
r σ (S/m) )3(g/cmρ 

MWCNT  200 1 × 104 2/1 
PS  6/2 1 × 10-16 1/05 

محلولی ساخته  ترکیبروش به  29/0و  2/0، 15/0، 05/0، 30/0 کامپوزیتهای مختلف در درصدهای وزننانودر مرحله تجربی     

بهره گیری گردید  SEM 6یمری، از آزمون در بستر پل نانولوله های کربن یکنواختاز پخش مناسب و  یناناطم منظوربه شد. 

-یکنواختی را نشان می مذکور شود نانولوله های کربن در بستر پلیمر به خوبی پراکنده شده . شکل(. چنانچه مالحظه می2)شکل 

 دهند.

 

                                                 
4 Excluded Volume Approach   

5 Effective Medium Theory 

6  Scanning Electron Microscope   
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 .PS/MWCNT یتاز نانوکامپوز SEMتصویر :  2شکل

ز اهمانطوری که  .استبه تصویر کشیده را ، هدایت الکتریکی نمونه های نانوکامپوزیتی به دو روش تجربی و شبیه سازی 3شکل

درصد  10/0 بربرا حالت تجربیدرصد وزنی و در  28/0شبیه سازی برابر پیداست، مقدار آستانه گذر الکتریکی در حالت شکل 

 است. بدست آمده وزنی 

 
 .یسازیهو شب یبه دو روش تجرب PS/MWCNT یتینانوکامپوز یهانمونه یکیالکتر یتهدا:  3شکل

 

در  باشد.ها در مرحله تجربی میی ساخت نانوکامپوزیتنحوه درسازی ترین دالیل اختالف بین نتایج تجربی و شبیهیکی از مهم

پس از حل شدن کامل تجربی از روش ترکیب محلولی استفاده شده است. روش ترکیب محلولی به این صورت است که  مرحله

 از حالل مادر یمقدار ینمع یبا درصد وزن یتساخت نانوکامپوز یبرا یسکوزیتهو باال رفتن و یمر در داخل حالل تولوئنپل

. با توجه به اختالف نقطه جوش گرددمیو تولوئن( اضافه  یمرمحلول )پل را داخل )مخلوط نانولوله کربنی و حالل دی کلرومتان(

که هنگام اضافه شدن حالل مادر  شدمشاهده  (C 111° )نقطه جوش تولوئن و (C 6/39° کلرو متان )نقطه جوش یدو حالل د

در محلول  ییهاحباب یاها کاواک یجادکلرومتان داخل حالل مادر شروع به به بخار شدن کرده که باعث ا ید C 95° یدر دما

ذرات درون بستر  ینتر ایکنواختپخش بهتر و  یتو در نها یکربن یهانانو لوله یهاعمل باعث شکستن کلوخه ینشده وا یبیترک

تری شود که نمونه نانوکامپوزیت در مرحله تجربی در درصد وزنی پاییناین روش ترکیب محلولی باعث می گردد.یم پلیمری

  سازی به آستانه گذر الکتریکی برسد.بت به مرحله شبیهنس

 بحث و نتیجه گیری
چند  نانولوله کربنی -رنیاستا یپل تینانوکامپوز یکیبا استفاده از روش المان محدود، آستانه گذر الکترابتدا پژوهش، در این 

محاسبه گردید. در  مختلف یوزن یدر کسرهابه عنوان یک دزیمتر برخط قابل استفاده در ناحیه تراپی ( PS/MWCNT) وارهید
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و با مقدار  یریگاتاق اندازه یدر دما مذکور به روش ترکیب محلولی تینانوکامپوز یکیآستانه گذر الکترادامه به صورت تجربی 

درصد  28/0 برابر سازیشبیهدر فاز  /MWCNTPSکامپوزیت نانومقدار آستانه گذر الکتریکی برای . دیگرد سهیمقا سازیشبیه

 یهاباعث پخش بهتر نانولولهنشان داده شد که روش ترکیب محلولی است. بدست آمده درصد وزنی  1/0وزنی و در فاز تجربی 

-می یکیآستانه گذر الکتر در رسیدن به یتنانوکامپوزکاهش مقدار درصد وزنی عامل باعث  ینکه ا باشدیم یمردر بستر پل یکربن

 باشد.
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