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ure polyacrylonitrile (PAN) nanofibers and functionalized-single walled carbon
nanotube (FSWNT), reinforced by PAN nanofibers with variable FSWNT
content (up to 1 wt %), were fabricated by electrospinning process. The chemical
structure, morphology and microstructure of the electrospun nanofibers have been
characterized using Fourier transform infrared (FTIR), scanning electron microscopy
(SEM) and X-ray diffraction (XRD). SEM analysis of the nanofibers revealed that
the deformation of the nanofibers increased with increasing FSWNT concentration.
Very smooth surfaces of the composite electrospun nanofibers even for nanofibers
with concentration of 1 wt% FSWNT have been successfully prepared because of the
high stability dispersion of FSWNTs. Moreover, with increasing the concentration
of FSWNT in the PAN solution from 0 to 1 wt%, the average nanofibers diameter
increased from 405 ± 54 nm to 488 ± 50 nm. The recorded spectra from FTIR were
close to PAN nanofibers with peaks at 2243 cm-1 (CN stretch), 2932 cm-1 (CH2 stretch),
1450 cm-1 (CH bend) and 1730 cm-1 (C=O stretch) wavenumbers. FTIR Spectroscopy
and XRD studies showed that PAN/FSWNT nanofibers exhibited higher crystallinity
compared to PAN nanofibers without FSWNT. The analysis of the microstructural
properties of the composite nanofibers with 1wt% FSWNT revealed that they exhibit
an enhanced crystallinity from 44% to 48%, and the crystallite size was decreased
from 25.0 nm to 19.9 nm, as compared to pure PAN nanofibers. The results indicated
that the embedded FSWNTs in the PAN nanofibers nucleated the growth of crystals.
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چکیده
در پژوهش حاضر ،نانوالیاف پلیآکریلونیتریل ( )PANخالص و نیز نانوالیاف  PANتقویت شده با

نانولولههای کربنی تکدیواره عاملدار ( )FSWNTبا مقادیر مختلف تا مقدار  1 wt%از  FSWNTبه وسیله
فرایند الکتروریسی تولید شد .ساختار شیمیایی ،شکلشناسی و ریزساختار نانوالیاف الکتروریسی
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شده با روشهای طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه ( ،)FTIRمیکروسکوپی الکترونی پویشی ( )SEMو

پراش پرتو  )XRD( Xارزیابی شد .نتایج  SEMنشان داد ،با ازدیاد غلظت  FSWNTتغییرشکل
و

نانوالیاف افزایش مییابد .نانوالیاف کامپوزیتی الکتروریسی شده تا مقدار  1 wt%از  FSWNTنیز

با توجه به کیفیت بسیار مناسب پراکنش آن ،دارای ساختار مطلوب و یکنواخت بودند .بهطوری که
با افزایش مقدار  FSWNTدر محلول  PANاز  0به  1 wt%متوسط قطر نانوالیاف از  405 ± 54 nmبه

 488 ± 50 nmافزایش یافت .در تمام طیفهای  FTIRبرای نانوالیاف کامپوزیتی تولیدی پیکهایی
در عددهای موجی ( 2243 cm-1مربوط به کشش گروه ( 2932 cm-1 ، )C≡Nمربوط به کشش گروه
و

،)CH2و( 1450 cm-1مربوط به خمش گروه  )CHو ( 1730 cm-1مربوط به کشش گروه  )C=Oهمانند

نانوالیاف  PANمعمولی دیده میشود .نتایج طیفسنجی  FTIRو مطالعات  XRDنشاندهنده افزایش
مقدار بلورینگی نانوالیاف  PAN/FSWNTدر مقایسه با نانوالیاف  PANخالص است .مطالعه خواص

ریزساختاری نانوالیاف کامپوزیتی حاوی  1 wt%از  FSWNTدر مقایسه با نانوالیاف  PANخالص
حاکی از افزایش مقدار بلورینگی از  44%به  48%و نیز کاهش اندازه بلور از  25/0 nmبه 19/9 nm

است .بنابراین FSWNT ،بهعنوان مناطق هستهگذار در ساختار نانوالیاف  PANعمل میکند.
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مقدمه
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نانوالیاف بهعنوان الیافی با توزیع قطری در محدوده چند تا چندصد
نانومتر شناخته میشوند .در این مقیاس ،الیاف دارای خواصی همانند
سطح ویژه بزرگ و انعطافپذیری زیاد نسبت به الیاف میکرومتری تهیه
شده با روشهای معمول ریسندگی همچون ترریسی و خشکریسی
هستند .برای تولید نانوالیاف از روشهای مختلفی استفاده میشود.
از میان این روشها ،الکتروریسی روشی ساده و متداول برای تولید
نانوالیاف با ساختار پیوسته و مطلوب است .در این روش ،محلول
یا مذاب پلیمری همزمان با تبخیر حالل در میدان الکتروستاتیک از
رشتهساز خارج میشود و به شکل جت سیال کشیده شده و درنهایت
به شکل الیهای بیبافت روی جمعکننده فلزی جمع میشود [.]1-3
عواملی که حین فرایند الکتروریسی روی شکلشناسی نانوالیاف
اثرگذارند ،شامل پارامترهای فرایندی همچون ولتاژ اعمالی ،سرعت
تغذیه محلول و فاصله نوک سوزن تا جمعکننده و نیز پارامترهای
محلول از جمله وزن مولکولی پلیمر ،گرانروی ،رسانایی الکتریکی،
ثابت دیالکتریک و کشش سطحی محلولاند [ .]3-5امروزه،
نانوالیاف الکتروریسی شده در زمینههای مختلفی کاربرد دارند.
برای مثال ،میتوان به ذخیرهسازی هیدروژن ،پیل سوختی ،مهندسی
ط زیست ،صنایع دفاعی،
بافت ،سامانههای رهایش دارو ،مهندسی محی 
نانوکامپوزیتها و فیلترکردن اشاره کرد [.]6
در روش الکتروریسی میتوان ساختار نانوالیاف را با افزودن برخی
مواد نانوساختار برای حصول خواص مطلوبتر و نیز جدید اصالح
کرد .مواد افزودنی میتوانند خواص و برهمکنشهای درون محلول
را تحت تأثیر قرار داده و روی قطر و شکلشناسی نانوالیاف اثر
بگذارند .یکی از این نانومواد ،نانولولههای کربنی ( )CNTsهستند
که خواص مکانیکی ،گرمایی و نوری منحصر بهفردی دارند و
بهعنوان تقویتکننده در نانوالیاف کامپوزیتی الکتروریسی شده استفاده
میشوند [ .]7،8نانولولههای کربنی ساختار استوانهای توخالی دارند
که میتوان آنها را به شکل صفحههای گرافنی لوله شده تصور کرده و
به دو نوع تکدیواره ( )SWNTو چنددیواره ( )MWNTدستهبندی
کرد .نانولولههای کربنی تکدیواره نسبت به چنددیواره نسبت طول
به قطر بیشتر و نیز سطح ویژه بیشتری دارند .از اینرو ،دارای توان
کاربردی بیشتری هستند [ .]9افزودن این مواد ،گرانروی و رسانایی
الکتریکی محلول پلیمری را تغییر میدهد و نیز میتواند روی خواص
ریزساختاری و بلورینگی نانوالیاف تولیدی اثر بگذارد [ .]7خواص
کامپوزیتهای پلیمری حاوی  ،CNTبه عوامل مختلفی نظیر برهمکنش
بین پلیمر ،CNT-درجه پراکنش ،آرایشیافتگی ،اندازه ،شکل ،نسبت
حجمی و توزیع CNTها در ماتریس پلیمری بستگی دارد [.]10

نانولولههای کربنی به دلیل نسبت طول به قطر زیاد ،سطح ویژه
بزرگ ،انعطافپذیری زیاد و وجود نیروهای واندروالسی تمایل دارند،
به شکل خوشه تجمع یابند .همین موضوع منجر به پراکنش ضعیف
آنها در محیط مایع میشود [ .]11بنابراین مهمترین چالش در استفاده
از این مواد ،غلبه بر تجمع و رسیدن به پراکنشی خوب در محلول
پلیمری است [ .]12برای پراکنش نانولولههای کربنی دو روش کلی
فیزیکی و شیمیایی بهکار گرفته میشود .در روشهای فیزیکی از مواد
سطحفعالی همچون سدیم دودسیل سولفات ( ]13[ )SDSیا پلیمرهای
پوششدهنده نظیر پلی(وینیل پیرولیدون) ( ]14[ )PVPاستفاده میشود.
روشهای شیمیایی نیز شامل اصالح سطح یا عاملدارکردن با گروههای
شیمیایی مختلف همچون هیدروکسیل ( )OHو کربوکسیلیک اسید
( )COOHبرای پراکنش CNTها در محیط مایع و افزایش مقاومت آنها
در برابر تجمع است [.]11
نانولولههای کربنی قابلیت پراکنش در بیش از  25نوع ماتریس
پلیمری شامل پلیمرهای شبهبلوری ،بیشکل ،گرمانرم و گرماسخت
را دارند [ .]15استفاده از CNTها بهعنوان تقویتکننده در نانوالیاف
پلیمری میتواند موجب بهبود خواص مکانیکی ،پایداری گرمایی،
رسانایی الکتریکی و سایر خواص آنها نیز شود [.]16
در سالهای اخیر ،کامپوزیتهای پلیآکریلونیتریل ( )PANحاوی
 CNTتوجه زیادی را به خود جلب کرده است .پلیآکریلونیتریل
پلیمر مهم شبهبلوری است که قابلیت برهمکنش قوی با  CNTرا
دارد .این پلیمر بهطور گسترده در تولید نانوالیاف الکتروریسی و نیز
بهعنوان پیشماده ،در تولید الیاف کربن استفاده میشود [.]17-20
از اینرو ،در کار پیشین [ ]14با استفاده از محلول پلیمری PAN
حاوی نانولولههای کربنی تکدیواره پوشش داده شده با پلی(وینیل
پیرولیدون) در حالل دیمتیل فرمامید ( )DMFنانوالیاف پیوسته و
مطلوب تولید و اثر شرایط پراکنش بر خواص مکانیکی نانوالیاف
تولیدی بررسی شد .در پژوهش حاضر ،از نانولولههای کربنی
تکدیواره عاملدار شده با کربوکسیلیک اسید ( )FSWNTبرای تهیه
پراکنش پایدار و تولید نانوالیاف کامپوزیتی  PANاستفاده و خواص
شکلشناسی و ریزساختاری نانوالیاف حاصل مطالعه شد.

تجربی
مواد

پودر کوپلیمر پلیآکریلونیتریل ( )PANحاوی  94/6%مونومر
آکریلونیتریل و  5/4%مونومر متیل آکریالت با متوسط وزن مولکولی
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وزنی  100000 g/molاز شرکت پلیآکریل اصفهان بهعنوان پلیمر در
تولید نانوالیاف استفاده شده است .نانولوله کربنی تکدیواره عاملدار
شده با کربوکسیلیک اسید ( )FSWNTبا قطر  ،1-2 nmطول  30 µmو
خلوص  90%حاوی گروه  COOHبه مقدار  2/73%وزنی با سطح
ویژه  380 m2/gاز شرکت  Nuterinoتهیه شد .حالل  -N،Nدیمتیل
فرمامید ( )DMFبا خلوص بیش از  99%تهیه شده از شرکت Merck
آلمان بهعنوان حالل پلیآکریلونیتریل استفاده شد.
دستگاهها

برای تعیین گرانروی محلولهای پلیمری از گرانرویسنج Brookfield

مدل  DVIIساخت آمریکا استفاده شد .برای اندازهگیری گرانروی تمام
نمونهها ،اسپیندل شماره  4و نیز سرعت  20 rpmبهکار گرفته شد .نتایج
برحسب سانتیپواز ( )cPبیان شدهاند .رسانایی الکتریکی محلولها
با رساناییسنج  Jenwayساخت آلمان اندازهگیری و نتایج برحسب
 µS/cmبیان شدهاند .مقادیر گرانروی و رسانایی الکتریکی برای هر
محلول  5مرتبه تکرار و مقادیر میانگین آنها گزارش شد .میکروسکوپ
الکترونی پویشی ( )SEMمدل  XL-30ساخت شرکت  Philipsبرای
بررسی شکلشناسی نانوالیاف تولیدی استفاده شد .قطر نانوالیاف
با نرمافزار  Image Jمعین شد .برای بهدست آوردن قطر نانوالیاف،
قطر  100نقطه مختلف از الیاف اندازهگیری و با استفاده از آن میانگین (،)d
انحراف معیار ( )Stdو ضریب تغییرات ( )CV%محاسبه شد.
معنیداربودن مقایسه میانگینها با تحلیل واریانس و نیز آزمون شفه در
سطح اطمینان  95%با نرمافزار  SPSSنسخه  17انجام شد.
طیفسنج زیرقرمز تبدیل فوریه ( )FTIRمدل  560Fساخت شرکت
 Nicoletبرای بررسی ساختار شیمیایی و گروههای عاملی بهکار
گرفته شد .تحلیل نتایج حاصل از  FTIRبا نرمافزار  OMNICانجام
شد .با استفاده از نتایج این آزمون میتوان شاخص بلورینگی ()CF
نانوالیاف پلیآکریلونیتریل را بهدست آورد Causin .و همکاران []21
این روش را برای اولین بار مطابق معادله ( )1مطرح کردند:
				

()1

A1730
A 2243

= CF

در این معادله A1730 ،مساحت زیر منحنی مربوط به پیک گروه
کربونیل در عدد موجی  1730 cm-1و نیز  A2243نمایانگر مساحت زیر
منحنی پیک گروه نیتریل با عدد موجی  2240 cm-1است .با افزایش
شاخص بلورینگی محاسبه شده به روش  FTIRبا معادله ( )1مقدار
بلورینگی نمونهها کاهش مییابد .درواقع ،این پارامتر از نظر مقداری
رابطه عکس با مقدار بلورینگی دارد [ .]21بنابراین ،میتوان درصد
270

بلورینگی ( )CPبه روش  FTIRرا با معادله ( )2بیان کرد:
			

()2

A
2243
( ´ 100
A
+A
1730 2243

( = CP

بررسی بلورینگی و اندازه بلورها در نانوالیاف تولیدی با دستگاه
پراشسنج پرتو  )XRD( Xمدل  PW1840ساخت  Philipsانجام
شد .فاصله صفحات بلوری از معادله براگ مطابق معادله ( )3محاسبه
شد [:]22
و

()3

l
=
(2sin(q

				

d hkl

در این معادله dhkl ،فاصله صفحات با اندیس میلر ( l ،)hklطول موج
پرتو  (l = 1/5418 Å( Xو  qنیز نمایانگر زاویه پراش است .برای
محاسبه اندازه بلور از روش شرر مطابق معادله ( )4استفاده شد [:]22
و

و

()4

X

0.9l
(bcos(q

				

= LC

در این معادله Lc ،اندازه بلور و  bنیز نمایانگر پهنای پیک در نصف ارتفاع
آن است .بدین منظور ،از نرمافزار  MDI Jade 6.1استفاده شده است.
درصد بلورینگی نمونهها ( )Xcنیز از معادله ( )5محاسبه شد [:]23
()5

			

Ic
´ 100
Ia + Ic

= XC

در این معادله Ic ،و  Iaبه ترتیب مساحت بخش بلوری و بیشکل در
طیف  XRDاست.
روشها
تهیه پراکنش پایدار از  FSWNTدر حالل DMF

برای بهینهسازی زمان پراکنش  FSWNTدر حالل  ،DMFاز
طیفسنج  UV-Visمدل Cintraو 10استفاده شد .برای انجام این
آزمون چهار محلول حاوی  1%وزنی از نانولولههای کربنی عاملدار
شده درون حالل  DMFآماده شدند .سپس ،این محلولها به ترتیب
در زمان های  15 ،10 ،5و  20 minبا دستگاه فراصوت کاونده مدل
 HD3100در معرض امواج فراصوت قرار گرفتند .برای بررسی زمان
مطلوب در فرایند فراصوتدهی ،محلولها درون سلول کوارتز ریخته و
جذب آنها در محدوده طول موج  200- 700 nmبررسی شد .از
سلول حاوی حالل  DMFبهعنوان نمونه مرجع استفاده شد .همچنین،
برای بررسی پایداری پراکنش در زمان بهینه بهدست آمده دو محلول
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جدول  -1نسبتهای وزنی  FSWNTبرای تولید نانوالیاف.
کد نمونه

در  10 mLحالل
)PAN (mg

)FSWNT (mg

مقدار  FSWNTدر
نانوالیاف ()wt%

1200
1194
1188

0
6
12

0
0/5
1

FSWNT-0
FSWNT-0.5
FSWNT-1

DMF

حاوی  FSWNTبه مقدارهای  6و  12 mgدر  10 mLحالل
(با توجه به مقادیر  FSWNTگفته شده در جدول  1برای تولید
محلولهای الکتروریسی) بهمدت  15 minدر معرض امواج فراصوت
قرار گرفتند .سپس ،نمونهها بدون حرکت در مکانی ثابت قرار داده
شدند .با استفاده از عکسهای گرفته شده با دوربین رقمی ،پایداری
این محلولها در فواصل زمانی مختلف تا یکماه پس از عملیات
بررسی شد.
DMF

تهیه محلولهای الکتروریسی
با توجه به کارهای پیشین [ ]24،25محلولهای پلیمری با غلظت w/v%

 12در حالل دیمتیل فرمامید بهعنوان غلظت بهینه پلیآکریلونیتریل
برای الکتروریسی انتخاب شد .تهیه محلولهای پلیمری در دو مرحله
انجام شد .در مرحله نخست ،مقدار مشخصی از نانولولههای کربنی
(مطابق مقادیر جدول  )1درون  10 mLحالل دیمتیل فرمامید ریخته و
با دستگاه فراصوتدهی با توجه به زمان بهینه پراکنش ( ،)15 minدر
معرض فراصوتدهی قرار داده شد تا پراکنشی پایدار ایجاد شود .در
مرحله دوم ،مقدار الزم از پلیآکریلونیتریل به محلول بهدست آمده
از مرحله اول اضافه شد و در دمای محیط بهمدت  24 hروی همزن
مغناطیسی قرارگرفت تا محلولی همگن برای الکتروریسی ایجاد شود.

شکل  -1طرح کلی دستگاه الکتروریسی استفاده شده در پژوهش حاضر.

رسانایی الکتریکی
گرانروی
محلولهای پلیمری ( )cPمحلولهای پلیمری ()µS/cm
419/9 ± 11/4
448/1 ± 17/6
467/5 ± 14/2

0/38 ± 0/02
1/12 ± 0/07
2/53 ± 0/05

الکتروریسی

برای تولید نانوالیاف از پمپ تغذیهکننده سرنگی مدل  N1235استفاده
شد .نمای کلی دستگاه الکتروریسی استفاده شده در این پژوهش
در شکل  1نشان داده شده است .پس از بررسیهای اولیه برای
الکتروریسی نانوالیاف یکنواخت از محلولهای پلیمری ولتاژ اعمالی
 ،8 kVسرعت تغذیه  1/5 µL/minو فاصله نوک سوزن تا جمعکننده
 15 cmبا استفاده از سوزن  22Gبهعنوان شرایط بهینه برای فرایند
الکتروریسی انتخاب شدند.

نتایج و بحث
بهینهسازی پراکنش  FSWNTدر حالل DMF

همانطور که گفته شدCNT ،ها باید بهخوبی در حالل استفاده شده
در فرایند الکتروریسی پراکنده شوند تا بتوان نانوالیاف کامپوزیتی با

شکل  -2طیفهای جذب امواج فرابنفش  -نور مرئی محلول
نانولولههای کربنی عاملدار در حالل دیمتیل فرمامید در زمانهای
 15 ،10 ،5و  20 minفراصوتدهی.
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(الف)			

(ب)

شکل  -3پایداری پراکنش محلول  FSWNTدر ( :DMFالف)  1 hو
(ب) یکماه پس از فراصوتدهی.

خواص مطلوب تولید کرد .پراکنش با امواج فراصوت روشی معمول
برای پراکندن CNTها در حاللهای آلی است .با این حال اگر زمان
عملیات طوالنی باشد ،موجب آسیبدیدن CNTها و کوتاهشدن طول
آنها میشود و خواص مطلوب آنها کاهش مییابد [ .]18با استفاده
از نتایج حاصل از طیفنورسنجی مرئی -فرابنفش میتوان شرایط
پراکنش را بهینهسازی کرد [ .]26نتایج روش طیفنورسنجی مرئی-
فرابنفش به شکل طیفهای جذبی برای زمانهای فراصوتدهی
 15 ،10 ،5و  20 minدر شکل  2نشان داده شده است .همانطور
که در شکل مشخص است ،جذب در تمام محدوده طول موج
 200-700 nmبا ازدیاد زمان فراصوتدهی ،افزایش یافته است .البته
پس از زمان  15 minفراصوتدهی ،با افزایش زمان به  20 minمقدار
جذب تقریب ًا بدون تغییر مانده است .دلیل این است که پس از ،15 min
بیشترین مقدار پراکنش CNTها در حالل  DMFاتفاق افتاده و محلول
اشباع شده است و افزایش بیشتر زمان فراصوتدهی میتواند منجر

			

						
(الف)

(ب)

			

(ج)						

(د)

شکل ( -4الف)( ،ب) و (ج) تصاویر  SEMنانوالیاف پلیآکریلونیتریل خالص ( )FSWNT-0در بزرگنماییهای مختلف و (د) توزیع قطری نانوالیاف.
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به کاهش طول CNTها شود [ .]18از اینرو ،زمان بهینه برای پراکنش
 FSWNTدر حالل دیمتیل فرمامید 15 minبهدست آمد.
برای بررسی پایداری پراکنش نانولولههای کربنی برای تولید
نانوالیاف کامپوزیتی ،محلولهای حاوی  0/5و  1%وزنی از FSWNT
به مدت یکماه مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج مربوط به تصاویر
محلولهای پراکنش 1 h ،و نیز یکماه پس از فراصوتدهی در شکل 3
نشان داده شده است .با توجه به تصاویر پس از گذشت یکماه
هیچ تهنشیتی  FSWNTمشاهده نشد و محلول بهطور کامل پایدار
بود .چالش اساسی پراکنش CNTها در محلولهای پلیمری ،به دلیل
سطح ویژه زیاد و نیز نیروهای جاذبه واندروالسی بین CNTهاست
که میتواند منجر به تهنشینی آنها شود [ .]14بنابراین ،شرایط رسیدن
به پراکنشی پایدار برای مدتهای طوالنی در تولید کامپوزیتهای
پلیمری ،بسیار مهم و نیز دشوار است .با استفاده از نانولولههای کربنی

			

عاملدار شده با گروههای کربوکسیلیک اسید میتوان مطابق با دافعه
بین گروههای  ،–COOHدر حالل مدنظر به پراکنش پایدار برای
مدتهای طوالنی دست یافت.
شکلشناسی و قطر نانوالیاف کامپوزیتی

در شکل  4تصاویر  SEMمربوط به نانوالیاف پلیآکریلونیتریل خالص
( )FSWNT-0در غلظت  12 w/v%با بزرگنماییهای مختلف همراه با
توزیع قطری آن نشان داده شده است .همانطور که از تصویر مشخص
است ،نانوالیاف کام ً
چ نقص ساختاری
ال یکنواخت و پیوسته بوده و هی 
در آنها وجود ندارد .متوسط قطر نانوالیاف در این شرایط405 ± 54 nm ،
با ضریب تغییرات  13/43%است .در شکل  5نیز تصاویر SEM
مربوط به نانوالیاف حاوی  0/5%وزنی نانولوله کربنی ()FSWNT-0.5
در سه بزرگنمایی مختلف به همراه توزیع قطری نانوالیاف نشان

						
(الف)

(ب)

(د)
(ج)						
			
شکل ( -5الف)( ،ب) و (ج) تصاویر  SEMنانوالیاف پلیآکریلونیتریل حاوی  0/5%وزنی نانولوله کربنی ( )FSWNT-0.5در بزرگنماییهای
مختلف و (د) توزیع قطری نانوالیاف.
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داده شده است .همانطور که مشخص است ،با افزایش ،FSWNT
ساختار نانوالیاف مطلوب و بدون نقص ساختاری است .البته با توجه
به تصاویر میتوان گفت ،مقداری سطح نانوالیاف زبرتر شده است.
متوسط قطر نانوالیاف کامپوزیتی  FSWNT-0.5در مقایسه با نانوالیاف
خالص زیاد شده و به مقدار  421±67 nmبا ضریب تغییرات
 15/68%افزایش یافته است .درنهایت ،در شکل  6تصاویر SEM
مربوط به نانوالیاف حاوی  1%وزنی نانولوله کربنی ( )FSWNT-1با
سه بزرگنمایی مختلف به همراه توزیع قطری نشان داده شده است.
همانطور که مشخص است ،با افزایش بیشتر  ،FSWNTساختار
نانوالیاف همچنان پیوسته و بدون هر نوع نقص ساختاری است .البته
مقدار زبری سطح نانوالیاف نیز نسبت به نانوالیاف FSWNT-0.5
بیشتر شده است .متوسط قطر نانوالیاف کامپوزیتی  FSWNT-1در

			

مقایسه با نانوالیاف  FSWNT-0.5زیاد شده و به مقدار 488 ± 50 nm
با ضریب تغییرات  10/23%افزایش یافته است .گفتنی است ،تحلیل
واریانس و نیز آزمون شفه حاکی از معناداربودن افزایش FSWNT
در تمام سطوح بررسی شده روی قطر نانوالیاف بود .با توجه به این
موضوع بهطور کامل مشخص است ،افزایش  FSWNTبه محلول
پلیمری  PAN/DMFسبب افزایش قطر نانوالیاف به شکل بسیار
محسوسی شده است.
با توجه به نتایج بیان شده در جدول  ،1افزایش مقدار نانولولههای
کربنی در محلولهای پلیمری منجر به افزایش رسانایی الکتریکی
محلول پلیمری شده و درنتیجه جریان الکتریکی بزرگتری در طول
فرایند الکتروریسی در جت سیال ایجاد میشود .بنابراین ،با افزایش
انباشتگی بار بر نیروهای چسبندگی غلبه شده و نیروهای دافع ه بارهای

						
(الف)

(ب)

(د)

(ج)						
			
شکل ( -6الف)( ،ب) و (ج) تصاویر  SEMنانوالیاف پلیآکریلونیتریل حاوی  1%وزنی نانولوله کربنی ( )FSWNT-1در بزرگنماییهای مختلف و
(د) توزیع قطری نانوالیاف.
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انباشته شده میان نانوالیاف ،تشدید میشود .درنتیجه ،سرعت فرایند
الکتروریسی میتواند افزایش یابد و جت سیال زمان کافی برای
کشیدهشدن مطلوب به وسیله ناپایداریهای خمشی را ندارد .به همین
دلیل ،قطر نانوالیاف تولیدی میتواند با ازدیاد مقدار نانولوله کربنی در
محلول به مقدار قابل توجهی افزایش یابد [ .]27،28از سوی دیگر،
ازدیاد نانولولههای کربنی میتواند منجر به افزایش گرانروی محلول
پلیمری و درنتیجه ازدیاد نیروی گرانروکشسانی در فرایند الکتروریسی
شود و قطر نانوالیاف کامپوزیتی را افزایش دهد [.]29-31
تولید نانوالیاف کامپوزیتی  PANحاوی  FSWNTبا ساختار
یکنواخت و پیوسته را میتوان به شرایط بسیار مناسب پراکنش
 FSWNTدر محلولهای پلیمری نسبت داد .در سامانه کامپوزیتی
 PAN/CNTپایداری پراکنش ایجاد شده با دو نیروی کلی نیروهای
جاذبه واندروالسی بین نانولولههای کربنی و برهمکنش بین گروههای
نیتریل در پلیمر  PANبا الکترونهای  πدر  CNTمعین میشود [.]8
اگر برهمکنشهای نوع دوم بیشتر از نوع اول باشد ،آنگاه میتوان
دستیابی به پراکنشی قابل اطمینان را انتظار داشت .البته ،در FSWNT
به دلیل وجود گروههای  ،-COOHمیتوان افزایش بیشتر نیروهای
گروه دوم را انتظار داشت ،تا بتوان به یک پراکنش قابل قبولتر دست
یافت .افزون بر این ،با جایدادن  FSWNTدر ماتریس پلیمر PAN
به روش الکتروریسی و تولید نانوالیاف کامپوزیتی برهمکنشی قویتر
بین  PANو  FSWNTایجاد شده که منجر به آرایشیافتگی بیشتر
زنجیرهای  PANدر ساختار نانوالیاف میشود [.]20
ساختار بلوری نانوالیاف کامپوزیتی

نتایج حاصل از طیفسنجی  FTIRنانوالیاف در شکل  7نشان داده
شده است .همانطور که در این شکل مشخص است ،پیکهایی در
عددهای موجی  2243 cm-1مربوط به گروه نیتریل (کششی)1730 cm-1 ،
مربوط به گروه کربونیل (کششی) 1450 cm-1 ،مربوط به گروه CH2

شکل  -7طیفهای  FTIRنانوالیاف حاوی مقادیر  0/5 ،0و  1%وزنی
نانولولههای کربنی عاملدار.

جدول  -2مقادیر شاخص و درصد بلورینگی نانوالیاف کامپوزیتی
حاوی نانولوله کربنی محاسبه شده با آزمون .FTIR
مقدار
شاخص
A2243
A1730
کد نمونه
بلورینگی بلورینگی ()%
FSWNT-0
FSWNT-0.5
FSWNT-1

10/66
3/63
2/28

5/73
2/74
1/91

1/86
1/33
1/19

35
43
46

آلیفاتیک (خمشی) و  2932 cm-1مربوط به گروه  CH2آلیفاتیک
(کششی) مشاهده میشوند [ .]32شاخص بلورینگی به وسیله FTIR
را میتوان به شکل نسبت سطح زیرمنحنی پیک گروه کربونیل به
گروه نیتریل تعریف کرد .این شاخص را میتوان بهعنوان معیاری
برای مقایسه مقدار بلورینگی نسبی بهشمار آورد ،بهطوری که با
افزایش این شاخص ،درجه بلورینگی کاهش مییابد [ .]21مقادیر
این شاخص برای نانوالیاف تولیدی محاسبه شده و در جدول 2
آمده است .باید توجه داشت ،از روش  FTIRفقط میتوان برای
بررسی بلورینگی در کوپلیمر  PANحاوی کومونومر متیل آکریالت یا
آکریلیک اسید استفاده کرد .در کوپلیمر  PANحاوی این کومونومرها
گروههای کربوکسیلیک باعث فاصله زنجیرها شده و از مقدار
بلورینگی میکاهند [.]33
نتایج جدول  2حاکی از افزایش مقدار بلورینگی نانوالیاف با افزایش
مقدار  FSWNTدر آنهاست .با توجه به نتایج ،درصد بلورینگی
نانوالیاف  PANخالص در حدود  35%بوده و این مقدار در نانوالیاف
حاوی  0/5%وزنی  FSWNTبه  43%و در نمونه نانوالیاف کامپوزیتی
حاوی  1%وزنی  FSWNTبه  46%افزایش یافته است .البته ،درصد
بلورینگی محاسبه شده به روش  FTIRنمیتواند پارامتری کاربردی
بهشمار آید و تنها معیاری برای مقایسه مقدار بلورینگی نانوالیاف
 PANاست.
درباره ساختار بلوری  PANدو نظریه کلی وجود دارد .در سالهای
اولیه برای  PANساختار بلوری ارتورومبیک را متصور بودند و زاویه
پراش  17°را به صفحه ( )200و زاویه  29°را نیز به صفحه ()201
نسبت میدادند .البته در حال حاضر ،با آزمونهای دقیقتر ساختار
 PANرا به شکل ششوجهی بهدست آوردهاند و زاویه پراش در
اطراف  17°را مربوط به صفحه ( )100و  29°را مربوط به صفحه
( )110میدانند [ .]33در شکل  8الگوهای  XRDفیلم و نانوالیاف
 PANخالص و نیر نانوالیاف کامپوزیتی حاوی  1%وزنی نانولولههای
کربنی نشان داده شده است .مقادیر زاویههای پراش ،فاصله
صفحههای بلوری و نیز بلورینگی نمونهها در جدول  3آمده است .در
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شکل  -8الگوهای  XRDفیلم  PANو نانوالیاف  FSWNT-0و
.FSWNT-1
الگوی  XRDفیلم پلیآکریلونیتریل دو زاویه پراش در زاویههای  17/1و
 29/1°مشاهده میشود ،در حالی که این مقادیر برای نانوالیاف
 PANخالص به  16/7و  25/3°کاهش یافته و در نانوالیاف PAN
حاوی  1%وزنی نانولوله کربنی به  16/3و  24/6°رسیده است .این
پدیده نشاندهنده افزایش فاصله صفحههای بلوری از یکدیگر در
نانوالیاف کامپوزیتی نسبت به نانوالیاف خالص و فیلم  PANاست.
بخش بلوری  PANدارای ساختار مارپیچی به شکل میلههایی در کنار
یکدیگر است .با  d100میتوان اندازه قطر میلهها ( )Rرا از معادله ()6
محاسبه کرد .همانطور که مالحظه میشود ،قطر میلهها از مقدار
فاصله صفحههای بلوری بزرگتر بوده و این نیز به علت دافعه
دوقطبی -دوقطبی گروههای نیتریل است [:]34
()6

2
d100
3

				

میلهها باید  6 Åباشد [ ،]33بنابراین میتوان بیان کرد ،ساختار فیلم
( PANبدون عملیات کششی) دارای ساختار ششوجهی کامل در
مناطق بلوری است .در حالی که در نانوالیاف  PANخالص این مقدار
به  6/1°و در نانوالیاف کامپوزیتی حاوی  1%وزنی نانولوله کربنی
به مقدار  6/3°رسیده است که حاکی از افزایش مقدار دافعه بین
گروههای نیتریل زنجیرها به سبب مقدار کشش زیاد جت سیال حین
فرایند الکتروریسی است .سایر بررسیها نیز نشان میدهد ،افزودن
نانولوله کربنی تکدیواره موقعیت پیک پراش پرتو  Xرا به سمت
زاویههای کوچکتر منتقل میکند [.]35
در شکلگیری مناطق بلوری در زنجیر پلیمر حین فرایند الکتروریسی
باید به دو پدیده توجه کرد .نخست اینکه ،حین فرایند الکتروریسی
مقدار کشش وارد بر جت سیال در مناطق ناپایداری خمشی بسیار
زیاد است که میتواند منجر به افزایش مقدار بلورینگی نانوالیاف
شود .دیگر اینکه ،برای ایجاد مناطق بلوری به زمان مناسب نیاز است،
زیرا زمان آسایش زنجیرهای پلیمری زیاد بوده و ایجاد مناطق بلوری
نیازمند زمان بیشتری است .با توجه به نتایج بهدست آمده و مقادیر
بلورینگی نانوالیاف میتوان بیان کرد ،سازوکار اول غالب است و
سبب میشود ،درصد بلورینگی در نانوالیاف  PANخالص  44%در
مقایسه با مقدار  31%برای فیلم بهدست آید .در نانوالیاف کامپوزیتی این
مقدار به  48%افزایش یافته است ،زیرا CNTها در مقادیر کم میتوانند
بهعنوان مناطق هستهگذار برای ایجاد بلورینگی عمل کنند .مقدار Lc/d100
نشاندهنده مقدار آرایشیافتگی بلورها در ساختار  PANاست.
نانوالیاف مقدارآرایشیافتگی بیشتری نسبت به فیلم پلیمری
دارند و این نیز به علت کشش زیاد حین فرایند الکتروریسی است.
نانوالیاف  FSWNT-0نسبت به  FSWNT-1مقدار آرایشیافتگی
بیشتری دارند ( 47/10در مقایسه با  )36/59که با توجه به
متوسط قطر نانوالیاف تولیدی برای )405 ± 54 nm( FSWNT-0
در مقایسه با  )488 ± 50 nm( FSWNT-1میتوان بیان کرد ،مقدار
کشش نانوالیاف  FSWNT-0نسبت به  FSWNT-1زیادتر است و
درنتیجه مقدار آرایشیافتگی زنجیرها در آن نیز باید بیشتر باشد.
با توجه به مقادیر اندازه بلور میتوان بیان کرد ،در فیلم PAN
و

و

=R

با توجه به اینکه در  PANبا ساختار ششوجهی کامل مقدار قطر
جدول  -3پارامترهای بهدست آمده از نتایج  XRDبرای نانوالیاف.
نمونه

2θ100

2θ110

)d100 (Å

)d110 (Å

)R (Å

)Lc (nm

Lc/d100

مقدار بلورینگی ()%

فیلم

17/1
16/7
16/3

29/1
25/3
24/6

5/185
5/308
5/438

3/058
3/520
3/619

6/0
6/1
6/3

6/7
25/0
19/9

12/92
47/10
36/59

31
44
48

FSWNT-0
FSWNT-1
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(الف)

(ب)

شکل  -9ساختار بلوری نانوالیاف پلیآکریلونیتریل( :الف) ساختار طولی میلههای ششوجهی و (ب) نمای عرضی از شکل میلهها.

اندازه بلورها کوچک است .ولی ،در نانوالیاف این پارامتر تا حدود 4
برابر افزایش یافته که نشاندهنده رشد بسیار زیاد بلور حین فرایند
الکتروریسی است .البته با افزایش  1%وزنی  FSWNTبه ساختار
نانوالیاف  PANاندازه بلور از مقدار  25 nmبه  19/9 nmکاهش یافته
است .بهعبارتی FSWNT ،شکل بلوری نانوالیاف  PANرا تغییر داده و
اندازه بلورها را کاهش داده است .این کاهش اندازه بلور در الیاف
 PANدر مجاورت نانولولههای کربنی برای الیاف تهیه شده به روش
ژلریسی نیز گزارش شده است [.]36
درواقع ،نانولولههای کربنی اطراف بلورهای  PANقرار
گرفته و از بزرگترشدن اندازه بلورها جلوگیری میکند .ولی،
با توجه به نقش آنها بهعنوان مراکز هستهگذار سبب افزایش
درصد بلورینگی نانوالیاف شده است .با استفاده از مقادیر فاصله
صفحههای بلوری  d100و  d110میتوان مقدار کاملبودن شبکه
ششوجهی در ساختار بلوری  PANرا مطابق معادله ( )7محاسبه کرد [:]33
()7

			

d 
γ = 2 arctan 100 
 d110 

در این معادله γ ،نمایانگر زاویه ششوجهی است که باید برابر با 120°
باشد .به عبارت دیگر ،نسبت  d100/d110در ساختار ششوجهی کامل
برابر با  3است [ .]34با توجه به مقادیر موجود در جدول  3مقدار
زاویه ششوجهی برای فیلم  PANبرابر  120°است .در حالی که این
مقادیر ،برای نانوالیاف  FSWNT-0و  FSWNT-1به حدود 124°
افزایش یافته که نشاندهنده دافعه بیشتر زنجیرهای پلیمری در نانوالیاف
نسبت به ساختار فیلم است .بنابراین ،با توجه به مطالعه شکلشناسی و
ریزساختار نانوالیاف  PANحاوی  FSWNTمیتوان بیان کرد،

نانولولههای کربنی افزون بر تغییرات شکلشناسی نانوالیاف ،PAN
قابلیت تغییر ریزساختار نانوالیاف را نیز دارند .با درنظرگرفتن نتایج
حاصل از الگوهای  XRDنانوالیاف میتوان ساختار بلوری نانوالیاف
 PANرا مطابق شکل  9فرض کرد که در آن بلورهای  PANدر حالت
مارپیچ به شکل میلههایی با قطر بزرگتر از  6 Åدر کنار یکدیگر قرار
گرفتهاند.

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ،نانوالیاف کامپوزیتی پلیآکریلونیتریل حاوی
نانولولههای کربنی تکدیواره عاملدارشده با گروه شیمیایی
کربوکسیلیک اسید تا مقدار  1%وزنی ،با موفقیت به روش الکتروریسی
تولید شدند .نانولولههای کربنی عاملدارشده با گروه  COOHمیتوانند
بدون وجود هیچ افزودنی دیگری به حالت پایدار در حالل DMF
چ تهنشینی
پراکنده شوند .بهطوری که پس از گذشت چند ماه هی 
در محلولها دیده نشد .نتایج  SEMنشان داد FSWNT ،بهخوبی
در ماتریس  PANپراکنده شده و نانوالیاف یکنواخت و بدون نقص
ساختاری تولید شوند که این افزایش در قطر نانوالیاف را میتوان به
افزایش گرانروی و رسانایی الکتریکی محلول مربوط دانست .نتایج
 FTIRنشان داد ،در درصدهای کم از  ،FSWNTتغییر خاصی در
موقعیت پیکهای  PANایجاد نشده و فقط ارتفاع پیکها تغییر کرده
است .نتایج  XRDحاکی از این است که وجود  FSWNTحتی در
مقادیر کم نیز بر ساختار بلوری  ،PANاثر گذاشته و درصد بلورینگی و
اندازه بلور آن را تغییر داده است.
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